
 

 

 

 

 

 

 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR-nr.: 20453044 

10. december 2018 

Sagsnr.nr: 18/14242 

 

Frie Grundskoler 

Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Kristne 

Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Frie 

grundskolers fordelingssekretariat. 

   

 

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.  

 

Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december 

2018.  

 

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst  

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 på Folketin-

gets hjemmeside: 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf 

 

 1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019  

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,5 pct.  

 

Vi henviser til https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-

og-loenforudsaetninger/ 

 

2. Øvrige initiativer  

 

Endelig fastsættelse af takster til specialundervisning  

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat endeligt på æn-

dringsforslaget til finanslovforslaget for 2019. De nye specialundervis-

ningstakster fremgår af det elektroniske takstkatalog. 

 

http://www.uvm.dk/takst
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf
https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/
https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/
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Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på grundlag af 

aktivitetsindberetningen af antal specialundervisningselever pr. 5. sep-

tember 2018. 

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning på finanslovforslaget for 

2019 var foreløbige takster beregnet ud fra antallet af specialundervis-

ningselever pr. 5. september 2017.  

 

Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 13 pct. fra 5. 

september 2017 til 5. september 2018. 

 

De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2019 er derfor ca. 

11 pct. lavere end taksterne på finanslovforslaget for 2019.  

  

3. Yderligere information  

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 

kan rettes til undertegnede.  

 
 

Med venlig hilsen  
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