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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. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Tilskudsmodel for kombinationsforløb på FGU 

På ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2019 er der indarbejdet en 

tilskudsmodel for kombinationsforløb til FGU bestående af to typer af 

tilskud: Et tilskud til den udførende institution og et tilskud til FGU-

institutionen. Tilskuddet til den udførende institution ydes med afsæt i de 

gældende takster knyttet til det forløb, som eleven indgår i. Til FGU-

institutionen ydes der en kombinationsforløbstakst, der fastsat til 50 pct. 

af taksten for ordinære FGU-forløb (gælder dog ikke elever på egu), sva-

rende til 40.830 kr. pr. årselev. 

 

Egu-vejledningstilskud på FGU 

På ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2019 oprettes der et vej-

ledningstilskud på 15.500 kr. til FGU-institutioner pr. påbegyndt egu-

forløb.  

http://www.uvm.dk/takst
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf
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Dette betyder, at der for 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) 

ekskl. moms: 

 

Forberedende grunduddannelse  

Tilskudstype Takst 

Ordinære forløb  81.660 
Udslusningstakst   15.570 
Takst for afsøgningsforløb 89.450 
Tilskud til kombinationsforløb 40.830 
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb) 15.500 

 

 

3. 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 er institutioner for forberedende grunduddan-

nelse også omfattet. 

 

Det indebærer, at der fastsættes et niveau for institutionernes 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. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil i løbet af 2019 anmo-

de om institutionernes forventede investeringsbehov for 2019 og frem.  

For nærmere om investeringsrammer se venligst: 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/investeringsrammer  

  

 

 

4. Yderligere information  

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget 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 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/investeringsrammer
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