Tilbageførsel af midler i 2017 sfa. finansieringsomlægning af Barselsfonden
1. Baggrund
Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinansieret til en
bidragsfinansieret ordning i 2017. Det betyder, at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidraget til
Barselsfonden direkte fra institutionerne. Bidragssatsen i 2017 er 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner
med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men er fortsat dækket af Barselsfonden i
lighed med fleksjobordningens model for bidragsopkrævning.
Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler svarende til de takstreduktioner,
som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden. I forbindelse med finansieringsomlægningen
opdateres bidraget til Barselsfonden fra de selvejende institutioner i overensstemmelse med Barselsfondens
faktiske udgifter, hvilket ikke er sket siden 2010. Således udgør tilbageførelsen af de hidtidige
takstreduktioner til alle de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område i alt 114,9 mio. kr. i
2017, mens Finansministeriet forventer, at der tilsvarende vil blive opkrævet bidrag på ca. 135 mio. kr.
Ved omlægningen på finansloven for 2017 blev kredsen af personalegrupper, som er omfattet af
Barselsfonden utilsigtet ændret. Det betød, at ’øvrige ansatte’ på de frie skoler, dvs. ansatte udover ledere og
lærere, ikke længere var omfattet af Barselsfonden. Fejlen blev rettet via aktstykke nr. 123 i Folketingsåret
2016-17, således at Barselsfondens hidtidige dækningsområde blev genetableret pr. 1. januar 2017. Idet
aktstykker ikke må være bebyrdende, tilbageføres midler til øvrige årsværk på de frie skoler svarende til
bidragsopkrævningen i 2017, dvs. 12 * 201 kr. = 2.412 kr. pr. årsværk. I forbindelse med aktstykket er der
afsat særskilt finansiering til udgifter forbundet hermed på i alt 2,6 mio. kr.
På finanslovforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finansiering af Barselsfonden tilbageført
for 2018 og frem.
2. Konkret beregning bag udmøntning af midler
Tilbageførslen af midler er beregnet således:
1) Først beregnes tilbageførslen af midler for øvrige årsværk på det frie område ved at gange antallet af
øvrige årsværk på det frie område i 2016 med 2.412 kr. Midlerne fratrækkes den samlede bevilling til
tilbageførsel inkl. den særskilte finansiering afsat i aktstykket
2) Dernæst beregnes tilbageførslen pr. leder- og lærerårsværk på det frie område og pr. årsværk på det
regulerede område ved at dividere den resterende del af bevillingen med antallet af leder- og
lærerårsværk på det frie område plus antallet af samlede årsværk på det regulerede område i 2016,
hvilket giver en tilbageførsel for disse personalegrupper på 1.943 kr. pr. årsværk
3) Fsva. institutioner på det frie område beregnes tilbageførslen af midler til den enkelte institution ved at
gange antallet af øvrige årsværk i 2016 med 2.412 kr. og antallet af leder- og lærerårsværk i 2016
med 1.943 kr.
4) Fsva. institutioner på det regulerede område beregnes tilbageførslen af midler til den enkelte institution ved
at gange det samlede antal årsværk i 2016 med 1.943 kr.
3. Beregningsgrundlag og konkret udmøntning af tilbageførsel

Som det fremgår ovenfor, er grundlaget for beregningen antal årsværk i 2016. Oplysninger om
institutionernes årsværk i 2016 er taget fra deres årsrapporter for 2016. Fsva. nye skoler oprettet pr. 1.
august 2017 er tilbageførslen beregnet pba. årsværk i 2017. For årsværk på nye skoler tilbageføres halvdelen
af det beløb, som tilbageføres pr. årsværk for øvrige skoler, da der tilsvarende kun opkræves bidrag til
Barselsfonden for disse skoler for andet halvår af 2017. Fsva. kombinerede skoler, som både får tilskud fra
Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, har Kulturministeriet indhentet oplysninger om årsværk,
som kan henføres til den del af aktiviteten, som de yder tilskud til. Inden beregning af tilbageførslen fra
Undervisningsministeriet er de årsværk, som kan henføres til Kulturministeriet, fratrukket det samlede antal
årsværk i institutionernes årsrapporter for 2016. Der tilbageføres ikke midler til institutioner med mindre
end 5 årsværk, da de friholdes fra at betale bidrag, jf. ovenfor.
Rent teknisk gennemføres tilbageførslen i en særskilt udbetaling medio december 2017. Tilbageførslen
bogføres i regnskabsåret 2017. Erhvervsskoler, almene gymnasier og VUC’er, som indberetter til
formålsregnskabet, skal i forbindelse hermed bogføre tilbageførslen på formål 5610, fællesudgiftstilskud, og
SKS-konto 1011, særlige tilskud. Den enkelte institutions konkrete tilbageførsel fremgår af regnearket,
’Tilbageførsel af midler på institutionsniveau sfa. finansieringsomlægning af Barselsfonden’.

