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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. Undervisnings- og fællesudgiftstakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,8 pct. Byg- 

ningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 

-0,3 pct. 

 
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside. 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 
Der er ikke nye initiativer på ændringsforslaget med konsekvenser for 

takstudviklingen på frie grundskoler. 

 
3. Øvrige initiativer 
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Endelige takster for specialundervisning og inklusion 

Taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion er fastsat ende- 

ligt på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2021. De nye special- 

undervisningstakster og inklusionstakster fremgår af det elektroniske 

takstkatalog. 

 
Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på baggrund af 

indberetninger af antal specialundervisningselever pr. 5. september 2020. 

Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 10 pct. fra 5. 

september 2019 til 5. september 2020. 

 
De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2021 er ca. 11 pct. 

lavere end taksterne på finanslovforslaget for 2021. 

 
Taksterne for inklusionstilskud er fastsat på grundlag af skolernes elevtal 

pr. 5. september 2020. 

 
4. Initiativer på finanslovforslaget for 2021 

 
Forhøjelse af puljen til specialundervisning 

Puljen til specialundervisning er forhøjet til 307 mio. kr., mod en pulje på 

255,2 mio. kr. på finansloven for 2020. Forhøjelsen af puljen er i over- 

ensstemmelse med indstillingen fra sektorens skoleforeninger. 

 
5. Yderligere information 

 
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 

kan rettes til undertegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 56 12 
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