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Orientering om Finanslovforslaget for 2020
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2020 på
Børne- og Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den
2. oktober 2019. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2020 vedtages medio december 2019.
Det elektroniske takstkatalog kan findes her.
Finanslovforslaget for 2020 kan læses på Moderniseringsstyrelsens
hjemmeside.
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2020
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2020. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 1,4 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 1,4 pct.
Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2020
Forlængelse af EUD-kvalitetspuljen
Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres på finanslovsforslaget for 2020 med 168 mio. kr. om året fra 2020-2023. Kvalitetspuljen
udmøntes efter samme de kriterier, som kvalitetspuljen i perioden 20162019 er udmøntet efter.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flyt-
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teydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv.
På finanslovforslaget for 2020 er effektiviseringspotentialet som følge af
13. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelser på i alt 0,8 pct. i
2020.
Oprettelse af henvisningstaxameter på de gymnasiale uddannelser
På finanslovsforslaget for 2020 er der oprettet et henvisningstaxameter,
der udløses per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx, hf,
hht, htx) til en erhvervsuddannelse. Taxameteret afgrænses til kun at
omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale
uddannelse, og det udløses til den afgivende institution, hvis eleven er
indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. Henvisningstaxametret er rettet mod at understøtte omvalg til eud for elever, for hvem
en gymnasial uddannelse alligevel ikke viser sig at være det rettet for
dem.
3. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2019 som følge af 13. fase af statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2019 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2019
udgør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 16,7 mio. kr. Cirkulæret ligger her.
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så
snart den er udmøntet. Det forventes, at dispositionsbegrænsningen udmøntes ultimo november.
Investeringsrammer
Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige
selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse.
Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsniveau. På Finanslovforslaget for 2020 er
loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. i
2020 og 2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023.
Der henvises til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
til institutionerne d. 15. august 2019.

2

4. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2020 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
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