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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. Takster for taxametertilskud vedr. ordinære forløb (drifts-

tilskud), udslusning, afsøgningsforløb, kombinationsforløb og vejled-

ningstilskud er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønin-

deks svarende til 1,4 pct. Takster for forsørgelse er opregnet med ud-

gangspunkt i tilpasningsprocenten svarende til 2,2 pct. Grundtilskuddene 

på forberedende grunduddannelse er opregnet med udgangspunkt i for-

brugerprisindekset svarende til 1,1 pct. 

 

Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.   

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkataloghttp:/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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2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Reduktion af efteruddannelsesmidler på FGU 

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 bevillingen til kompetenceløft for 

lærere og ledere på FGU reduceret med 5,0 mio. kr. i 2020 og opjusteret 

med 3,0 mio. kr. i 2022.  

 

3. Initiativer på finanslovforslaget for 2020  

 

Annullering af omprioriteringsbidraget 

FGU’en har været undtaget fra omprioriteringsbidraget til og med 2022. 

På finanslovforslaget for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret, hvil-

ket betyder, at de budgetterede årlige besparelser på 2 pct. i 2023 og frem 

er ophævet. Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både 

grundtilskud og taxametertilskud.  

 

Godtgørelse af reduceret momskompensation for energiafgifter mv. 

På finanslovforslaget for 2020 er indarbejdet en godtgørelse for reduce-

ret momskompensation som følge af nyt styresignal fra SKAT vedrø-

rende godtgørelse af energiafgifter, bygge- og anlægsmoms mv. Som 

følge heraf er taksten for driftstilskud på forberedende grunduddannelse 

forhøjet med 0,8 pct. I 2021 vil Børne- og Undervisningsministeriet ind-

samle oplysninger fra institutionerne for 2020 mhp. evt. korrektion af 

godtgørelsen vedr. energiafgifter. Institutionerne vil blive orienteret nær-

mere herom. 

 

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 tilskuddene til undervisning til forberedende grunduddannelse på 

i alt 0,02 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 investeringsrammerne institutioner for erhvervs-
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rettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, vok-

senuddannelsescentrene og fra 2020 også institutioner for forberedende 

grunduddannelse. Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes 

et loft for institutionernes 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. 

 

FGU-institutionerne er undtaget fra eventuelle tilpasninger i 2020, så-

fremt der bliver behov for at tilpasse investeringsbudgetterne i forhold til 

den fastsatte ramme.  

 

Tilskudsmodel for kombinationsforløb i 2020 

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.  

 

På finansloven for 2020 er der tilføjet en tekstanmærkning, der giver 

Børne- og Undervisningsministeriet bemyndigelse til at administrere efter 

den udmøntede tilskudsmodel for kombinationsforløb i 2020.  

 

Den udførende institution, dvs. den der forestår den pågældende under-

visning ifm. et kombinationsforløb, modtager tilskud på baggrund af de 

på finansloven gældende takster for det pågældende undervisningsele-

ment. Hvis kombinationsforløbet f.eks. indeholder et gaffeltruckcertifi-

katkursus i arbejdsmarkedsuddannelsesregi (AMU) ydes samme taxame-

tertilskud som i forbindelse med ordinær aktivitet på dette kursus. 

 

FGU-institutionen modtager et tilskud til kombinationsforløb på 41.390 

kr. pr. årselev, dog ikke for elever i egu-sporet. 

 

Med tekstanmærkningen etableres endvidere hjemmel til, at elever, der 

som led i et kombinationsforløb deltager i erhvervsuddannelser, gymna-

siale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, fritages fra deltagerbe-

taling. Børne- og Undervisningsministeriet dækker evt. udgifter til delta-

gerbetaling for disse elever gennem udbetaling af tilskuddene for den på-

gældende uddannelsesaktivitet.  

 

FGU-institutionen skal derfor ikke afregne med udbyderen af de pågæl-

dende uddannelseselementer for elever, der deltager i kombinationsfor-

løb. 

 

Udbetaling af bygningstilskud for elever på produktionsskoleforløb 

For aktivitet på produktionsskoleforløb, der færdiggøres på FGU-institu-

tionerne efter 1. august 2019, udbetales driftstilskuddet tidstro, mens 
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bygningstilskuddet udbetales på baggrund af FGU-institutionens grund-

lagsårselever på produktionsskoleforløb, dvs. bygningstilskuddet i 2020 

udbetales på baggrund af aktivitet i perioden fra 1. august 2019 til 30. 

september 2019.   

 

Såfremt, der er elever på produktionsskoleforløb på FGU-institutioner i 

2020, udbetales bygningstaxametertilskuddet i 2021 på baggrund af 

grundlagsårselevaktiviteten for 2021, som er 4. kvartal 2019 og 1.-3. 

kvartal 2020.   

 

5. Øvrige initiativer vedrørende 2019 

 

Godtgørelse af reduceret momskompensation for energiafgifter mv. i 2019 

For 2019 vil institutioner for forberedende grunduddannelse få udbetalt 

en godtgørelse for reduceret momskompensation som følge af nyt styre-

signal fra SKAT vedrørende godtgørelse af energiafgifter, bygge- og an-

lægsmoms mv. Den samlede pulje for kompensationen udgør 4,2 mio. 

kr. I december 2019 vil Børne- og Undervisningsministeriet udbetale 

kompensation til den enkelte institution på baggrund af aktivitet. 

 

Midlertidig takstforhøjelse af taksten for driftstilskud i 2019 

FGU-aftalekredsen har truffet beslutning om at udmønte uforbrugte 

midler til udslusningstilskud og grundtilskud i 2019, jf. Finansudvalgets 

tiltrædelse af aktstykke nr. 54. Som følge heraf hæves taksten for driftstil-

skud i 2019 midlertidigt med 8.100 kr. pr. årselev. Takstforhøjelsen bort-

falder i 2020. Udbetalingen af takstforhøjelsen til institutionerne vil ske i 

forbindelse med reguleringen af forskuddene for 2019. 

 

Hjemmel til administration af tilskudsmodel for kombinationsforløb og fritagelse fra 

deltagerbetaling i 2019 

Som følge af Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke nr. 45 er der etable-

ret hjemmel til, at Børne- og Undervisningsministeriet kan administrere 

efter den udmøntede tilskudsmodel for kombinationsforløb i 2019.  

 

Den udførende institution, dvs. den der forestår den pågældende under-

visning ifm. kombinationsforløb, modtager tilskud på baggrund af de 

gældende takster på finansloven for det pågældende undervisningsele-

ment. Hvis kombinationsforløbet f.eks. indeholder et gaffeltruckcertifi-

katkursus i arbejdsmarkedsuddannelsesregi (AMU) ydes samme taxame-

tertilskud som i forbindelse med ordinær aktivitet på dette kursus. 

 

FGU-institutionen modtager et tilskud til kombinationsforløb på 40.830. 

kr. pr. årselev. Modsat hvad der gælder generelt (dvs. fra 2020 og frem), 

udbetales tilskud til kombinationsforløb i 2019 også for elever på egu-

sporet.  
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Aktstykket etablerer desuden hjemmel til, at elever, der som led i et kom-

binationsforløb deltager i erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser 

og arbejdsmarkedsuddannelser, fritages fra at deltagerbetaling. Børne- og 

Undervisningsministeriet dækker evt. udgifter til deltagerbetaling for 

disse elever gennem udbetaling af tilskuddene for den pågældende ud-

dannelsesaktivitet.  

 

FGU-institutionen skal derfor ikke afregne med udbyderen af de pågæl-

dende uddannelseselementer for elever, der deltager i kombinationsfor-

løb. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 

kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tobias Weltzer Søborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 83 74 90 

Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk 


