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Institutioner med erhvervsuddannelser   

 

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2022 

Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslov-

forslaget for 2022 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt 

eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes økono-

miske rammer. 

 

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

som regeringen har fremsat. Ændringsforslaget til finansloven er offent-

liggjort d. 10. december 2021. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes d. 22. december 

2021. 

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets hjemmeside.  

 

Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022 kan læses på Økonomi-

styrelsens hjemmeside.  

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022 

 

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

veau for 2022. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,9 pct. 

 

Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget  

 

Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta-

tet af overenskomstforhandlingerne for 2021 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en negativ 

budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Børne- og 

Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og 

frem. Den negative budgetregulering udgør 4,1 mio. kr. på erhvervsud-

dannelsesområdet og udmøntes som en reduktion af undervisningstak-

sten. 

 

Omlægning af tilskud sfa. Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (no-

vember 2020)  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at regeringen vil søge 

Folketingets tilslutning til at omlægge tilskuddene til erhvervsskolerne, så 

de i højere grad understøtter, at flere elever har en læreplads ved grund-

forløbets afslutning, og at færre elever optages i skolepraktik. Denne af-

tale er indbudgetteret på ændringsforslagene. 

 

I forbindelse med omlægningen er det besluttet at afskaffe færdiggørel-

sestaxameteret på grundforløbet fra 2023 og at halvere færdiggørelsesta-

xameteret i 2022. Derudover reduceres det generelle praktikpladstaxame-

ter, mens den eksisterende bonus for aftaler indgået under grundforløbet 

forøges. Taksten for bonus-tilskuddet beregnes i 1. kvartal i hvert år på 

baggrund af antallet af tilskudsudløsende aftaler i foregående år. 

 

Omlægningen medfører endvidere en reduktion af det aktivitetsaf-

hængige taxametertilskud pr. årselev i skolepraktik, mens grundtilskuddet 

til skolepraktik tilsvarende hæves. Yderligere information om omlægnin-

gen kan findes her.  

 

Genberegning af socialt taxameter 

I forbindelse med finansloven for 2022 er socialt taxameter genberegnet. 

Det har betydning for, hvorvidt og hvor meget de enkelte institutioner 

vil få i socialt taxameter. I er tidligere i forbindelse med regeringens for-

slag til finanslov blevet orienteret om første del af genberegningen. An-

den del af genberegningen gennemført ifm. udarbejdelse af ændringsfor-

slag til finanslovsforslaget har givet anledning til, at grænsen for takst 1 

på ændringsforslaget sænkes fra 43 pct. til 38 pct. frafaldstruede elever. 

Det indebærer, at flere institutioner vil blive berettiget til socialt taxame-

ter for et givent udbud. De berørte institutioner orienteres herom i sær-

skilt brev. 

 

3. Initiativer på finanslovforslaget for 2022 

 

Statens indkøbsprogram  

Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

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

brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler, 

rejsebureauydelser og taxikørsel. 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/styrkede-oekonomiske-incitamenter-for-erhvervsskolerne
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På finanslovforslaget for 2022 er effektiviseringspotentialet som følge af 

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

tion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på i alt 0,3 pct. i 

2022.  

 

Ny model for skolepraktikydelsen jf. Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt 

ansvar (november 2020)  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte i forbindelse med treparts-

aftalen at forhøje skolepraktikydelsen og fastsætte skolepraktikydelsen ud 

fra en ny model gældende fra 1. januar 2022. Den nye model fordeler 

forhøjelsen af skolepraktikydelsen henover hovedforløbet, så ydelsen sti-

ger i takt med, at eleverne kommer længere i deres uddannelse.  

 

Satserne for skolepraktikydelsen er på Finanslovsforslaget for 2022 fast-

sat til følgende:  

 

Elever under 18 år: 854 kr. pr. uge  

Elever på 18 år og derover: 

• Elever på 1. år af hovedforløbet: 2.045 kr. pr. uge  

• Elever på 2. år af hovedforløbet: 2.250 kr. pr. uge  

• Elever på 3. år af hovedforløbet: 2.489 kr. pr. uge  

• Elever på 4. år og derover på hovedforløbet: 2.930 kr. pr. uge 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram 

Finansloven for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. 

Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviserings-

potentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. 

Dispositionsbegrænsningen udgør for hele Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets område i alt 5,0 mio. kr. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 

2021 ligger her.  

 

Dispositionsbegrænsningen vil blive udmøntet som en modregning i for-

bindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Regneark med det kon-

krete beløb per institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, 

kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 

Dispositionsbegrænsning i 2021som følge af konsulentbesparelser på Finansministeri-

ets brugerfinansierede område og prisfald i ydelser 

Finansloven for 2022 er omfattet af besparelser på statens konsulentfor-

brug, som er trådt i kraft i 2021. Konsulentbesparelsen er udmøntet som 

en prisbesparelse på Statens Administrations, Statens It’s og Økonomi-

styrelsens ydelser. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende 

institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 1,9 

mio. kr.  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9963
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-regulerede-institutioner
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Dispositionsbegrænsningen vil blive udmøntet som en modregning i for-

bindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Information om det 

konkrete beløb per institution vil kunne findes på Børne- og Under-

visningsministeriets hjemmeside. 

  

Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe-

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud-

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for instituti-

onernes samlede investeringsbudget. På finansloven for 2022 er loftet for 

institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. årligt i 2022-

2025. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Kallehave Esbensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 29 90 66 

Kasper.Kallehave.Esbensen@uvm.dk 


