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Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser. 

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 tillægstakster er opreg-

net med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,8 

pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset 

svarende til -0,3 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 Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.   

3. Øvrige initiativer 

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-
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dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institu-

tionernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2021 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.416 mio. kr. i 

2021 og 1.274 mio. kr. i 2022-2024. 

4. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2021 kan rettes til under-

tegnede. 

Med venlig hilsen 

Tue Nejst Larsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 20 33 62 29 

Tue.Nejst.Larsen@uvm.dk
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