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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2020 

Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslov-

forslaget for 2020 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt 

eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes økono-

miske rammer. 

 

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 

2019. 

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets hjemmeside.  

 

Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 kan læses på Modernise-

ringsstyrelsens hjemmeside.  

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2020 

 

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

veau for 2020. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 1,4 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 1,4 pct. 

 

Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

Forhøjelse af EUD-kvalitetspuljen 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), RV, SF, EL og ALT om finansloven 

for 2020 er kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne, som blev videreført 

på finanslovforslaget for 2020 med 168 mio. kr. årligt i 2020-2023, for-

højet med 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. årligt i 2021-2023.  

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Ændring af regionaliseringsfaktorer  

Med Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA om udmønt-

ning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job er regionaliseringsfaktoren på bygningstaxa-

meteret på 1,1 reduceret til 1,05, hvilket medfører en reduktion i bevillin-

gerne til erhvervsuddannelser, eux samt kostafdelinger ved institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse på i alt 5,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. 

Ændringen betyder, at de institutioner, der hidtil har haft tilknyttet en re-

gionaliseringsfaktor på 1,1 til deres bygningstaxameter, fremover vil få 

tilknyttet en regionaliseringsfaktor på 1,05.  

 

Nedjustering af færdiggørelsestaksten på grundforløbene  

Med Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA om udmønt-

ning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job er færdiggørelsestaksten for det merkantile ho-

vedområde kontor, handel og forretningsservice og for de tre tekniske hoved-

områder omsorg, sundhed og pædagogik, fødevarer, jordbrug og oplevelser og tekno-

logi, byggeri og transport nedjusteret med 5 pct. i 2020 i forhold til niveauet 

på finanslovforslaget for 2020. Det svarer til en nedjustering af bevillin-

gen til erhvervsuddannelserne på 10,1 mio. kr. i 2020 og 18,1 mio. kr. år-

ligt fra 2021 og frem.  

 

Opjustering af socialt taxameter på eud og eux 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA 

om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job er de tre takstniveauer for socialt ta-

xameter opjusteret med 5 pct. i 2020 i forhold til niveauet på finanslov-

forslaget for 2020. Det svarer til en opjustering af bevillingen til er-

hvervsuddannelser og eux på 5,0 mio. kr. i 2020, 5,3 mio. kr. i 2021, 5,2 

mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. fra 2023 og frem.  

 

Udskydelse af henvisningstaxameter på de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser 

Med Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA om udmønt-

ning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job er datoen for ikrafttrædelsen af henvisningsta-

xameteret på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser udskudt til 

2021. Henvisningstaxameteret var oprindeligt sat til at træde i kraft i 

2020.  

 

Nedjustering af skolepraktiktaxameteret  

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA 

om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job nedsættes taksterne til skolepraktik 
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på ændringsforslaget med 3,9 pct. i 2020 stigende til 4,2 pct. i 2023 i for-

hold til niveauet på finanslovforslaget. Det svarer til en nedjustering af 

bevillingen på ca. 10 mio. kr. årligt. 

 

Nyt praktikpladstaxametertilskud 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA 

om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job oprettes et nyt praktikpladstaxame-

tertilskud. Tilskuddet udgør 2.620 kr. for ordinære uddannelsesaftaler og 

kombinationsaftaler, der indgås med elever, der er i gang med et grund-

forløb, dvs. før eleven har afsluttet grundforløb 2. En uddannelsesaftale 

vil skulle være indgået (underskrevet) i 2020 inden afslutningen af grund-

forløb 2 for at kunne udløse tilskuddet. 

 

Ordinære uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler inden for uddannel-

serne til hhv. social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og 

pædagogisk assistent vil også være omfattet af ordningen. Ændringen 

svarer til en opjustering af bevillingen til formidling af uddannelsesaftaler 

på 18 mio. kr. fra 2020 og frem.  

 

Harmonisering af tilskud til kostafdelinger på det erhvervsrettede område 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og LA 

om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job er tilskuddene til kostafdelinger ble-

vet harmoniseret. Det betyder, at kostelever indskrevet på en erhvervs-

uddannelse og en landbrugsuddannelse i 2020 og frem vil udløse de 

samme tilskud og takster. Kostelever indskrevet på en landbrugsuddan-

nelse vil derfor fremadrettet også udløse et fællesudgiftstaxametertilskud. 

Derudover sammenlægges Taxameter til kost og logi og Taxameter til forplej-

ning og tilsyn til et fælles Tilskud til kost og logi og de to bygningstaxametre 

lægges sammen til et fælles bygningstaxameter. Tilskud til elevbetaling 

forbliver uændret. Tabel 1 viser ændringerne i tilskud og takster. I til-

knytning til ændringerne er bevillingen til kostafdelinger reduceres med 5 

mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. fra 2021 og frem 

 



 4 

Tabel 1:  Tilskud og takster i 2020 (kr. pr. årselev) før og efter harmonisering  

Tilskud FFL20 Takst Tilskud  ÆF20 Takst  

Taxameter til kost og logi (Landbrugsuddannelse) 9.460 

Tilskud til kost og logi 9.170 Taxameter til forplejning af tilsyn (Erhvervsrettet 
uddannelse) 

8.740 

Fællesudgiftstaxameter (Erhvervsrettet uddan-

nelse) 
17.110 Fællesudgiftstaxameter 13.620 

Bygningstaxameter (Erhvervsrettet uddannelse) 15.350 
Bygningstaxameter* 15.350 

Bygningstaxameter (Landbrugsuddannelse) 15.340 

Tilskud til elevbetaling (Begge) 21.660 Tilskud til elevbetaling 21.660 

*Bygningstaxameteret vil fortsat blive udbetalt med institutionernes respektive regionaliseringsfaktorer. 
 

 

 

3. Initiativer på finanslovforslaget for 2020  

 

Forlængelse af EUD-kvalitetspuljen  

Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres på finanslovforsla-

get for 2020 med 168 mio. kr. om året fra 2020-2023. Kvalitetspuljen ud-

møntes efter samme kriterier, som kvalitetspuljen i perioden 2016-2019 

er udmøntet efter.  

 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flyt-

teydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, tele-

foni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv. 

 

På finanslovforslaget for 2020 er effektiviseringspotentialet som følge af   

13. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk-

tion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelser på i alt 0,8 pct. i 

2020. 

 

Oprettelse af henvisningstaxameter på de gymnasiale uddannelser 

På finanslovsforslaget for 2020 er der oprettet et henvisningstaxameter, 

der udløses per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx, hf, 

hht, htx) til en erhvervsuddannelse. Taxameteret afgrænses til kun at om-

fatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddan-

nelse, og det udløses til den afgivende institution, hvis eleven er indskre-

vet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Henvisningstaxametret 

er rettet mod at understøtte omvalg til eud for elever, for hvem en gym-

nasial uddannelse alligevel ikke viser sig at være det rettet for dem.  
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4. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2019 som følge af 13. fase af statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at effek-

tiviseringspotentialet i 2019 vil blive udmøntet som en dispositionsbe-

grænsning. Jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2019 ud-

gør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeriets 

område i alt 16,7 mio. kr. Cirkulæret ligger her.  

 

Dispositionsbegrænsningen er udmøntet i forbindelse med tilskudsudbe-

talingerne primo november 2019. Regneark med det konkrete beløb per 

institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, kan findes på 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. 

  

Investeringsrammer 

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

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe-

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud-

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for instituti-

onernes samlede investeringsniveau. På finansloven for 2020 er loftet for 

institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. i 2020 og 

2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023. 

 

Særtilskud til små erhvervsskoler i tyndt befolkede områder videreføres i 2020 

Det er besluttet at videreføre særtilskuddet til små erhvervsskoler i tyndt 

befolkede områder i 2019 til 2020-2022. I 2020 vil de samme 12 små er-

hvervsskoler, der modtog særtilskuddet i 2019, modtage et tilskud på 

841.667 kr. hver.  

 

Udmøntning af midler til kvalitetsløft på erhvervsuddannelserne i 2020 

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at ud-

mønte 56,7 mio. kr. i 2020til at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne. 

Midlerne blev oprindelig afsat i forbindelse med erhvervsuddannelsesre-

formen fra 2014. Halvdelen af midlerne går til et generelt løft til er-

hvervsuddannelserne og uddeles til institutionerne efter den enkelte sko-

les andel af det samlede tilskud i 2019. Den anden halvdel går til en sær-

lig satsning på eux og fordeles på baggrund af institutionernes eux-aktivi-

tet i 2019.  

 

FGU-kombinationsforløb 

Elever på FGU kan deltage i kombinationsforløb, hvori der indgår ele-

menter fra kompetencegivende ungdomsuddannelser og arbejdsmarkeds-

uddannelser. På FL19 blev tilskudsmodellen for kombinationsforløb 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209134
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-regulerede-institutioner
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fastlagt, og der er nu via tekstanmærkning etableret hjemmel til at admi-

nistrere herefter.  

 

Med tilskudsmodellen modtager den udførende institution, dvs. den der 

forestår den pågældende undervisning i forbindelse et kombinationsfor-

løb, tilskud på baggrund af de på finansloven gældende takster for det 

pågældende undervisningselement. Hvis kombinationsforløbet f.eks. in-

deholder et gaffeltruckcertifikatkursus i arbejdsmarkedsuddannelsesregi 

(AMU), ydes samme taxametertilskud som i forbindelse med ordinær ak-

tivitet på dette kursus. 

 

Endvidere er der etableret hjemmel til, at elever, der som led i et kombi-

nationsforløb deltager i erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og 

arbejdsmarkedsuddannelser fritages fra deltagerbetaling og krav om ind-

betaling om deltagerbetaling. Børne- og Undervisningsministeriet dækker 

evt. udgifter til deltagerbetaling for disse elever gennem udbetaling af til-

skuddene for den pågældende uddannelsesaktivitet.  

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Friis Christiansen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 20 14 57 06 

Signe.Friis.Christiansen@uvm.dk 




