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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019
Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for
2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.
Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag,
som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændringer frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december
2018.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst
I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 på Folketingets hjemmeside:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,5 pct.
Vi henviser til https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/prisog-loenforudsaetninger/
2. Nye initiativer på ændringsforslaget
2.1. Initiativer som følge af erhvervsuddannelsesaftalen
Den 22. november 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
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dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftalen Fra folkeskole til faglært –
Erhvervsuddannelser til fremtiden.
Aftalen indeholder en række initiativer på Undervisningsministeriets område. Nedenfor redegøres der nærmere for de af initiativerne, som har
betydning for takster og tilskud på erhvervsuddannelsesområdet.
Annullering af omprioriteringsbidrag
På finanslovsforslaget for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i
2022. Med erhvervsuddannelsesaftalen annulleres omprioriteringsbidraget fra 2019 på erhvervsuddannelserne.
På ændringsforslagene er taksterne derfor forhøjet med 2 pct. i 2019 og
frem for følgende uddannelser: erhvervsuddannelser, EUX, skolepraktik,
fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser, lokomotivføreruddannelsen, fiskeriuddannelsen. Derudover er taksterne for grundtilskud mv. til institutioner
for erhvervsrettet uddannelse samt tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse forhøjet med 2 pct. i 2019 og frem.
Særtilskud til små erhvervsskoler
Med erhvervsuddannelsesaftalen øges bevillingen i 2019 til alle små erhvervsskoler (under 450 årselever i 2017), der samtidig modtager udkantstilskud, med et ekstra særtilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution.
Udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder
Der afsættes med erhvervsuddannelsesaftalen 10 mio. kr. årligt i 20202022 til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder. Udmøntningen af midlerne fastsættes af Undervisningsministeriet på
et senere tidspunkt.
Nyt introducerende og afklarende grundforløb (GF+)
Der oprettes med erhvervsuddannelsesaftalen et nyt introducerende og
afklarende grundforløb (GF+) på 10 uger for elever (voksne og unge) før
start på grundforløbets 2. del. Første optag på forløbet forventes fra foråret 2020. Takster til GF+ kommer til at svare til de nuværende grundforløbstakster.
Erhvervsskoler får ret til at udbyde adgangskurser
Med erhvervsuddannelsesaftalen får erhvervsskolerne ret til at udbyde
selvstændige adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik
på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver til voksne over 25 år, der er
betinget optaget på en erhvervsuddannelse. Adgangskurserne oprettes fra
1. august 2020. Initiativet betyder, at aktivitetsskønnet for avu nedjusteres. Taksterne til adgangskurserne kommer til at svare til taksterne til
almen voksenuddannelse (avu) på VUC.
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Udvidet afgang til grundforløbets første del
Med erhvervsuddannelsesaftalen udvides adgangen til grundforløbets
første del, så unge (inklusive unge der har gået på FGU) i op til to år
efter afsluttet 9. og 10. klasse har adgang til grundforløbets første del.
Udvidelsen træder i kraft fra 1. januar 2020 og afløser det forsøg, der
blev igangsat i 2018 med udvidelse af adgangen til grundforløbets førstedel.
Gymnasiale studenter i de merkantile erhvervsuddannelser
Med erhvervsuddannelsesaftalen forkortes det merkantile grundforløb
for de gymnasiale studenter, der påbegynder en merkantil eud. Fremadrettet skal alle hhx-studenter, der ønsker at påbegynde en merkantil erhvervsuddannelse (finansuddannelsen er undtaget) begynde direkte på
hovedforløbet.
Stx-, htx-, hf- og eux-studenter, der ønsker at begynde på en merkantil
erhvervsuddannelse (finansuddannelsen undtaget), får afkortet grundforløbet fra i dag 10 uger til 5 uger.
Endvidere forlænges overgangsordningen for studenter i de merkantile
erhvervsuddannelser med tre år frem til 1. august 2023.
Forsøg på kostafdelinger (skolehjem) i perioden 2019-2022
I perioden 2019-2022 gennemføres forsøg med optag på skolehjem for
elever, som kunne have søgt en uddannelse tættere på egen bopæl (inden
for 5 kvarters transportafstand), med henblik på at de kan bo og uddanne sig på en anden skole med skolehjem, hvis denne skole ligger i et
tyndt befolket område.
Forlængelse af kvalitetspuljen
Med erhvervsuddannelsesaftalen forlænges kvalitetspuljen til 2019, hvor
der afsættes 167,6 mio. kr. til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne. Kvalitetspuljen udmøntes efter samme kriterier, som kvalitetspuljerne
i 2016-2018 er blevet udbetalt efter.
2.2. Øvrige nye initiativer på ændringsforslagene for 2019
Genberegning af det sociale taxameter
På ændringsforslagene for 2019 er det sociale taxamater blevet genberegnet. Genberegningen giver ikke anledning til justering af taksterne
eller skæringspunkter, der definerer hvornår en institution er berettiget til
socialt taxameter for et uddannelsesudbud. Institutionerne er blevet informeret særskilt om genberegningen, jf. brev udsendt til skolerne d. 19. november 2018.
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Justering af udmøntningsmodel for kompensation for energiafgifter mv.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 blev kompensationen for
regelændringen vedr. godtgørelse af energiafgifter, bygge- og anlægsmoms mv. udmøntet via en opjustering af undervisningstaksterne på de
tekniske erhvervsuddannelser på 1,3 pct.
På ændringsforslagene er denne udmøntningsmodel justeret, så kompensationen for regelændringen indarbejdes forholdsmæssigt på undervisningstaksterne på de tekniske erhvervsuddannelser, de merkantile erhvervsuddannelser, TAMU og AMU.
Der er tale om en teknisk, udgiftsneutral korrektion. Den justerede udmøntningsmodel indebærer, at undervisningstaksterne på TAMU, de
merkantile uddannelser og AMU (takstgruppe 6-11) opjusteres med ca. 1
pct. fra 2019 og frem, og at undervisningstaksten på de tekniske erhvervsuddannelser reduceres med 0,4 pct. i 2019 og frem, hvilket i praksis er en nedjustering af den opjustering, som blev lagt ind på finanslovsforslaget, jf. ovenfor.
FGU-kombinationsforløb
På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 oprettes der en
tilskudsmodel for kombinationsforløb på FGU. Det betyder, at der pr. 1.
august 2019 ydes tilskud til den udførende institution for aktivitet vedr.
kombinationsforløb på baggrund af gældende takster for den uddannelse, der indgår i kombinationsforløbet.
Ligestilling af landbrugsuddannelsernes kostskoler med andre kostskolemiljøer
På ændringsforslagene er landbrugsuddannelsernes kostafdelinger blevet
ligestillet med andre kostskole miljøer. Det betyder, at kostafdelinger på
landbrugsskoler er berettiget til grundtilskud på lige fod med de øvrige
kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Derudover
er der foretaget en ligestilling af tilskud til forplejning. Det betyder, at der
med ændringsforslagene ydes tilskud til forplejning til landbrugsuddannelsens trin 3 og 4 svarende til det tilskud, der ydes til landbrugets
grunduddannelse.
Midler til styrket tilgang og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne
Med ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2019 er der afsat 14,4
mio. kr. i 2019 til social- og sundhedsskolerne til understøttelse af overgange mellem skole og praktik.
Hertil indeholder aftalen følgende understøttende tiltag, der skal få flere
til at søge og gennemføre social- og sundhedsuddannelserne, og som
forventes gennemført med inddragelse af Danske SOSU-skoler:
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1 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af oplysningsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde.
Tilbud til alle social- og sundhedsskoler om et rådgivningsforløb med
læringskonsulenterne for at understøtte kvaliteten i arbejdet med de
nye social- og sundhedsuddannelser fra 2017.
1 mio. kr. i 2019 til etablering af et fælles udviklingsprogram med
arbejdsmarkedets parter, som bl.a. skal se på et fælles datagrundlag
samt sprede og dele god praksis m.m.
2 mio. kr. i 2019 til en brandingkampagne, som bl.a. målrettes personer, der overvejer at søge ind på uddannelserne. Kampagnen faciliteres af Sundheds- og Ældreministeriet med eksternt konsulent bidrag
og med inddragelse af Danske SOSU-skoler m.fl.
4,5 mio. kr. i alt i 2021-22 til etableringstilskud ved oprettelse af nye
grundforløbsafdelinger med udbud af social- og sundhedsuddannelser.

Justering som følge af omlægning af barselsfonden
Der er foretaget en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen af barselsfonden, som blev gennemført på finanslovforslaget for
2018. Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med mindre
end 0,1 pct. i 2019.
Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2018
På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 udmøntes en korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område.
Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med ca. 0,1 pct. i
2019.
3. Initiativer på finanslovforslaget for 2019
Statens indkøbsprogram
Finanslovsforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a.
flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr,
telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv.
Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på finanslovsforslaget for 2019 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til erhvervsuddannelserne på i alt 1,2
pct. i 2019.
Genberegning af grundtilskud til skolepraktik
Grundtilskuddet til skolepraktik er på finanslovsforslaget for 2019 blevet
genberegnet. Genberegningen er på ændringsforslagene justeret i forbindelse med annulleringen af omprioriteringsbidraget. Samlet set er grund5

tilskudstaksterne reduceret med 4 pct. i forhold til 2016-2018. Grundtilskuddet fastholdes i en 3-årig periode (2019-2021).
Justering af markedsføringsudgifter
Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af
negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om
bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)
skal uddannelsesinstitutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale
uddannelser nedbringe deres udgifter til markedsføring.
Finanslovsforslaget for 2019 er derfor omfattet af takstjusteringer sfa.
forventet reduktion i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne
til erhvervsuddannelserne på i alt 0,7 pct. i 2019.
Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning
Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af
negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om
bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)
nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på erhvervsuddannelserne fra 80 pct. til 75 pct. i 2019.
4. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12
Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft. d.. 1. januar 2018. Det betyder, at
effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 15 mio. kr. på hele ministeriets område.
I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøntet på Undervisningsministeriets område.
Investeringsrammer
Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige
selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Fra 2019 omfatter investeringsrammerne også institutioner for forberedende grunduddannelse.
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Investeringsrammerne indebærer, at der fastsættes et niveau for institutionernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er
fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i
2022.
5. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2019
kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Helene Skovhøj Henriksen
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 50 51
Helene.Skovhoj.Henriksen@uvm.dk
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