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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2021 

 
Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslov- 

forslaget for 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt 

eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes øko- 

nomiske rammer. 

 
Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin- 

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december 

2020. 

 
Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisnings-

ministeriets hjemmeside. 
 

Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomi- 

styrelsens hjemmeside. 
 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021 

 
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni- 

veau for 2021. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det generel- 

le 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 ændringsforslaget 

 
Lettere adgang til ordblindeefterskoler 

Regeringen har indgået en politisk aftale med et flertal i Folketinget om 

at afsætte en årlig pulje på 2,7 mio. kr. til at nedsætte egenbetalingen på 

ordblindeefterskoler. Initiativet indføres efter planen fra 1. august 2021 

og udmøntes i 2021 med halv effekt, svarende til at der i 2021 afsættes 
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en pulje på 1,4 mio. kr. til nedsættelse af egenbetaling på ordblindeefter- 

skoler. Midlerne tildeles ordblindeefterskoler på baggrund af den enkelte 

skoles antal elever fra de ti laveste indkomstintervaller og fordeles deref- 

ter af skolen til de elever, som skolen vurderer er værdigt trængende. 

Initiativet forudsætter lovgivning i Folketinget. 

 
3. Initiativer på finanslovforslaget for 2021 

 
Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbs- 

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flyt- 

teydelser, multifunktionsmaskiner og printere, Microsoft standardsoft- 

ware, projektledelseskurser, rengøringsydelser, vagtydelser mv. 

 
På finanslovforslaget for 2021 er effektiviseringspotentialet som følge af 

14. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk- 

tion af driftstaksterne på efterskoleområdet på i alt 0,05 pct. i 2021. 

 
4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud- 

viklingen på finanslovforslaget for 2021 

 
Forhøjelse af taksten til 8./9. klasseelever i forbindelse med ny prøve 

I forbindelse med indførelsen af ny prøve i 8. klasse i et af valgfagene 

håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab hæves taksten 

for efterskoleelever i 8./9. klasse med 0,1 pct. fra 2021. 

 
Frihedspakke 

Folketinget vedtog i december 2018 en række lovændringer på eftersko- 

leområdet, som havde til formål at give efterskolerne mere frihed. En 

forventet meraktivitet som følge af frihedspakken finansieres ved en re-

duktion af driftstaksterne samt tilskuddet til individuel supplerende elev-

støtte. På finansloven for 2019 blev driftstaksterne reduceret med mindre 

end 0,1 pct. i 2019 stigende til 0,8 pct. i 2022. Taksten for indivi- duel 

supplerende elevstøtte blev reduceret med 2,8 pct. i 2019 stigende til 14,7 

pct. i 2022. 

 
På finanslovforslaget for 2021 betyder dette, at driftstaksterne reduceres 

med 0,3 pct. i forhold til 2020-taksterne. Tilskuddet til individuel supple- 

rende elevstøtte er reduceret med 6,1 pct. i forhold til 2020-taksterne. 

 
5. Øvrige initiativer 

 
Dispositionsbegrænsning i 2020 som følge af 14. fase af statens indkøbsprogram Fi-

nanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbs- 

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2020. Det betyder, at effek- 

tiviseringspotentialet i 2020 vil blive udmøntet som en dispositionsbe- 
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grænsning. Jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 

udgør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeri- 

ets område i alt 12,4 mio. kr. Cirkulæret vil snarest blive offentliggjort på 

Retsinformation.dk. 

 
Dispositionsbegrænsningen vil blive modregnet i forbindelse med næst- 

kommende tilskudsudbetaling. Regneark med det konkrete beløb per 

institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, kan findes på 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. 
 

6. Yderligere information 

 
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 

kan rettes til undertegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Niels Christian Roesdahl 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 92 43 74 19 Ni-

els.Christian.Roesdahl@uvm.dk 
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