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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. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,8 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek

set svarende til -0,3 pct. 

Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   

2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2021  

Forhøjelse af puljen til specialundervisning 

Puljen til specialundervisning er forhøjet til 307 mio. kr., mod en pulje på 

255,2 mio. kr. på finansloven for 2020. Forhøjelsen af puljen er i over

ensstemmelse med indstillingen fra sektorens skoleforeninger.  

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

inklusionstilskud pr. skole 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 2021 er derfor foreløbige takster, der fastsættes en

deligt på ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021.  

4. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2021 kan rettes til under

tegnede. 

Med venlig hilsen 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk
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