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Orientering om Finanslovforslaget for 2020 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2020 på 

Børne- og Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 

2. oktober 2019. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2020 vedta-

ges medio december 2019. 

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes her.  

 

Finanslovforslaget for 2020 kan læses på Moderniseringsstyrelsens 

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 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 de almengymnasiale uddannelser ophæves 

fra 2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-niveau.  

 

Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både grundtilskud og 

taxametertilskud.  

 

 

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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Oprettelse af EB-grundtilskud 

På finanslovforslaget for 2020 er der oprettet et nyt grundtilskud til ud-

bydere af uddannelsen European Baccalaureate (EB). Grundtilskuddet 

svarer til det grundtilskud, der ydes til institutioner, der udbyder uddan-

nelsen International Baccalaureate (IB). 

 

Oprettelse af henvisningstaxameter 

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 

omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale 

uddannelse, og det udløses til den afgivende institution, hvis eleven er 

indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Skolerne vil 

modtage yderligere information herom for så vidt angår indberetning 

mm. 

 

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 almengymnasiale uddannelser på i alt 0,7 

pct. i 2020. 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL20 

 

Indførelse af en ekstra prøve  

Med Aftale om Styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 mellem den da-

værende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Allian-

ce, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-

parti indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale ud-

dannelser fra 2020 og frem. Som følge heraf hæves undervisningstaksten 

til de almengymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,5 pct. fra 2020 og 

frem. 

 

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

udgør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeri-

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

 

I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så 

snart den er udmøntet. Det forventes, at dispositionsbegrænsningen ud-

møntes ultimo november.  

  

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 institu-

tionernes samlede investeringsniveau. På Finanslovforslaget for 2020 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. år-

ligt i 2020 og 2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023. 

 

Der henvises i øvrigt til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet til institutionerne d. 15. august 2019. 

 

5. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2020 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Nielsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 52 82 

Kasper.Nielsen@uvm.dk 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=209134



