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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  

 

Nedsættelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler og socialt taxameter 

På finanslovforslaget for 2020 nedsættes tilskudsprocenten for de frie 

grundskoler fra 76 pct. til 71 pct. i 2021 og frem. 

 

På finanslovforslaget for 2020 afsættes 75 mio. kr. årligt i 2021 og frem 

til indførelse af et socialt taxameter. 

 

 

 

 

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. Forventede initiativer på ændringsforslaget  

 

Takster for specialundervisning og inklusion 

Taksterne for tilskud til specialundervisning fastsættes på baggrund af 

den for finansåret afsatte pulje til specialundervisning og antallet af spe-

cialundervisningselever pr. 5. september året før finansåret. Taksterne for 

inklusionstilskud fastsættes på baggrund af den for finansåret fastsatte 

udgiftsramme for inklusionstilskud og skolernes elevtal pr. 5. september 

året før finansåret.   

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusionstilskud på fi-

nanslovforslaget for 2020 er derfor foreløbige takster, der fastsættes en-

deligt på ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020.  

 

4. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2020 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ejnar Lomholt 
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