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 Til alle udbydere af kombineret ungdomsuddannelse  

   

 

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. Taxametertilskud til drift er opregnet med udgangspunkt i 

det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,9 pct.  

 

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

og-loenforudsaetninger/ 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget  

 

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne for 2018  

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 udmøntes en kor-

rektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område. 

Som følge heraf er driftstilskuddet reduceret med mindre end 0,1 pct. i 

2019. 

 

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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3. Initiativer på finanslovforslaget 

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022. 

 

Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 
 

4. Øvrige initiativer  

 

Investeringsrammer  

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets områ-

de omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddan-

nelsescentrene. Fra 2019 omfatter investeringsrammerne også den forbe-

redende grunduddannelse.  

 

Investeringsrammerne indebærer, at der fastsættes et niveau for instituti-

onernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er 

fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 

2022.  

 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)  

Den 13. oktober 2017 blev der indgået en aftale om etablering af en ny 

forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. Aftalen 

indebærer, at produktionsskolerne formelt nedlægges, og at aktiviteterne 

videreføres ved en overdragelse af aktiver, passiver og medarbejdere til 

de nye FGU-institutioner pr. 1. august 2019. 

 

Den forberedende grunduddannelse træder i kraft d. 1. august 2019 og 

påvirker således aktivitetsforudsætningerne på finanslovforslaget for 

2019 for almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervis-

ning (fvu), ordblindeundervisning (obu), kombineret ungdomsuddannel-

se (kuu), produktionsskoleforløb og erhvervsgrunduddannelse (egu).  
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5. Yderligere information  

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 

kan rettes til undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Tobias Weltzer Søborg  

Fuldmægtig  

Direkte tlf. +45 23 83 74 90  

Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk 


