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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 vilkår.  

 

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 findes 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. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det gene-

relle pris- og lønindeks svarende til 1,4 pct. Bygningstakster er opregnet 

med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 1,4 pct. Elevstøttetak-

sten er opregnet med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten på 2 pct. 

 

Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Der er ikke initiativer på ændringsforslaget med konsekvenser for takst-

udviklingen på frie fagskoler.  

 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/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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3. Initiativer på finanslovforslaget for 2020  

 

Annullering af omprioriteringsbidraget 

På finanslovforslaget for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret 

fremadrettet, hvilket betyder, at de budgetterede årlige besparelser i for-

hold til 2019 på 2 pct. årligt på frie fagskoler ophæves fra 2020 og frem, 

så tilskuddene fastholdes på 2019-niveau.  

 

Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både grundtilskud og 

taxametertilskud.  

 

4. Øvrige initiativer 

 

Endelig fastsættelse af taksterne til specialundervisning og inklusion 

Taksterne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er 

endeligt fastsat på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2020. Det 

gælder både inklusionstaksten og tilskud til specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand til skoler uden et samlet særligt undervisnings-

tilbud samt grundtakst og tillægstakst 1 til skoler godkendt med et samlet 

særligt undervisningstilbud. 

 

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. 

 

5. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209134
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-frie-skoler
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Med venlig hilsen 

 

 

Marie Andersen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 50 56 

Marie.Andersen@uvm.dk 

mailto:Marie.Andersen@uvm.dk



