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Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

  

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 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- og fællesudgiftstakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,4 pct. Byg-

ningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 

1,4 pct. 

 

Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativet på ændringsforslaget  

Der er ikke initiativer på ændringsforslaget med betydning for takstud-

viklingen på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.  

 

 

 

http://www.uvm.dk/takst
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 erhvervsrettede voksen- og efteruddan-

nelser ophæves fra 2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-ni-

veau.  

 

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 til erhvervsrettede voksen- og efteruddan-

nelser på i alt 0,04 pct. i 2020. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

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 investeringsbudget. På finansloven for 2020 er loftet for 

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

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

 

Ekstra midler til prøveafvikling på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 

I 2020 tilføres AMU-udbyderne en ekstra bevilling på 4 mio. kr. til it-un-

derstøttelse af test og prøver. Midlerne udmøntes delvist som et fast til-

skud og delvist på baggrund af afholdt aktivitet i 2019. 

 

Omprøver på AMU fritages for deltagerbetaling 

Kursister, der ikke består den ordinære prøve på et AMU-kursus, fritages 

for at betale deltagerbetaling ved deltagelse på en efterfølgende omprøve. 

Konkret betragtes deltagerbetaling for en omprøve som værende omfat-

tet af den generelle deltagerbetaling for den dertilhørende AMU-uddan-

nelse. 
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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 

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 med et kombinati-

onsforløb, tilskud på baggrund af de på finansloven gældende takster for 

det pågældende undervisningselement. Hvis kombinationsforløbet f.eks. 

indeholder 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. Børne- og Un-

dervisningsministeriet dækker evt. udgifter til deltagerbetaling for disse 

elever gennem udbetaling af tilskuddene for den pågældende uddannel-

sesaktivitet.  

 

5. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mikkel Skydsgaard 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 55 24 

Mikkel.Skydsgaard@uvm.dk 

mailto:Mikkel.Skydsgaard@uvm.dk



