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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 vedtages medio december 2020.
Det elektroniske takstkatalog kan findes her.
Finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside.
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau 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 anlægsindekset svarende til -0,3 pct.
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.
2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2021
Oprettelse af henvisningstaxameter på de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser
På finanslovforslaget for 2021 er der oprettet et henvisningstaxameter,
der udløses per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx, hf,
hhx, htx) til en erhvervsuddannelse. Taxameteret er afgrænset 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.
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Henvisningstaxametret er rettet mod at understøtte omvalg til eud for
elever, for hvem en gymnasial uddannelse alligevel ikke viser sig at være
det rette valg.
Henvisningstaxameteret var oprindelig sat til at træde i kraft i 2020, men
blev udskudt til 2021 med Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF,
K, ALT og LA om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og
frem optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og
job. Taxameteret udgør 25 pct. af summen af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameteret på den relevante uddannelse.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flytteydelser, multifunktionsmaskiner og printere, Microsoft standardsoftware, projektledelseskurser, rengøringsydelser, vagtydelser mv.
På finanslovforslaget for 2021 er effektiviseringspotentialet som følge af
14. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på almengymnasiale uddannelser på i alt 0,7
pct. i 2021.
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL21
Reduktion af bygningstaxameter på almengymnasiale uddannelser
Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og
LA om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job er bygningstaxameteret på stx, IB, pre-IB og hf reduceret med 0,2 pct. i 2021.
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
Reduktion i markedsføringsudgifter på gymnasiale uddannelser
Regeringen har foreslået, at en ny flerårsaftale om politiet bl.a. finansieres
gennem reduktion af markedsføringsudgifter på de gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser. Såfremt der indgås en politisk aftale
herom, forventes det, at tiltaget vil blive udmøntet på ændringsforslag til
finanslovforslaget for 2021.
5. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2020 som følge af 14. fase af statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2020. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2020 vil blive udmøntet som en dispositionsbe2

grænsning. På Børne- og Undervisningsministeriets område udgør dispositionsbegrænsningen i alt 12,4 mio. kr. i 2020.
Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020, men det forventes at ske i løbet af efteråret
2020, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil
blive offentliggjort på Retsinformation.dk.
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så
snart den er udmøntet.
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 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.
6. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2021 kan rettes til undertegnede.
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