
 

 

 

 

 

 

 

Departementet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Tlf. nr.: 32 92 50 00

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR nr.: 20453044

31. august 2020

Sags.nr: 20/13787

Frie Fagskoler

Foreningen af Frie Fagskoler

 

Orientering om Finanslovforslaget for 2021

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2021 på 

Børne- og Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 

31. august 2020. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2021 vedta-

ges medio december 2020.

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes her.

 

Finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomistyrelsens hjemme-

side.

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2021. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det generel-

le pris- og lønindeks svarende til 0,8 pct. Bygningstakster er opregnet 

med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til -0,3 pct. Elevstøttetak-

sten er opregnet med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten på 2,3 

pct.

 

Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.

 

2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2021

 

Der er ikke nye initiativer på finanslovforslaget med betydning for takst-

udviklingen på frie fagskoler.

 

3. Forventede initiativer på ændringsforslaget

 

Takster til inklusion og specialundervisning

Fastsættelsen af takster til inklusion og specialundervisning sker på bag-

grund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i 

skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til inklusion, special-
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undervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til 

finansloven for 2021 foreløbige takster, der fastsættes endeligt på æn-

dringsforslag til finansloven for 2021.

 

4. Yderligere information

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2021 kan rettes til under-

tegnede.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Niels Christian Roesdahl

Fuldmægtig

Direkte tlf. +45 92 43 74 19

Niels.Christian.Roesdahl@uvm.dk
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