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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 2. juni 2020.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende disposition
som led i udmøntning af reserven til et generelt løft af folkeskolen i 2020:

– Ved ændring af tekstanmærkning nr. 234 på finansloven for 2020 fastsættes kriterier mv. for ud-
møntning af reserven til et generelt løft af folkeskolen i 2020 samt krav til regnskabsaflæggelse,
rapportering og revision under § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen.

b. Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio.
kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

I henhold til anmærkningsteksten til § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen fastlægges den konkrete
udmøntning af midlerne efter aftale med partierne bag Aftale om finansloven for 2020. Der er den 2.
juni 2020 indgået delaftale om udmøntningen af midlerne i 2020 mellem regeringen, Radikale Venst-
re, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til kommunerne via direkte statslig tildeling uden for-
udgående ansøgning fra kommunerne med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse admi-
nistrationen forbundet herved. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes an-
del af eleverne i børnehaveklassen og 1.-9. klasse i skoleåret 2018/2019, som er seneste skoleår op-
gjort af Børne- og Undervisningsministeriet.

Regeringen vil som tidligere udmeldt sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødvendige res-
sourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Merudgifter relateret til COVID-19
vil indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner.

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervis-
ningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også specialskoler. Tilskuddet skal fortrin-
svist anvendes til fastansatte lærere.

Tilskuddet skal anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. Midlerne kan
endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal
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afledte udgifter holdes på et minimum. Midlerne kan derudover anvendes til udgifter til revisionspå-
tegnede regnskaber.

I aftalen indgår endvidere, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at
midlerne er anvendt som forudsat. Niveauet af afledte udgifter skal fremgå af de revisorpåtegnede
regnskaber. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne
budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyl-
des det tildelte tilskud.

Såfremt en kommune ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om hel
eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder statskassen. En eventu-
el uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal også tilbagebetales. Der stilles ikke krav om anden af-
rapportering, og tildelingspuljen evalueres således ikke i forhold til faglige resultater og effekter.

Det vil være muligt for kommunerne at tilbagebetale en eventuel uforbrugt del af det udbetalte til-
skud på baggrund af en foreløbig opgørelse forud for den endelig opgørelse af kommunens forbrug
af det udbetalte tilskud med henblik på at begrænse tilbagebetalingens påvirkning af den enkelte
kommunes serviceloft i 2021.

Af hensyn til en hurtig udmøntning af den afsatte reserve i 2020 til kommunerne anmodes om etable-
ring af materiel hjemmel til dels at udmønte og administrere tilskuddet, dels at stille krav til regn-
skabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med tilskuddet ved en tekstanmærkning på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. Baggrunden herfor er, at den eksisterende tekstanmærk-
ning nr. 234 på finansloven for 2020 under § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen ikke i tilstrække-
lig grad hjemler udstedelse af regler mv. som aftalt med delaftalen om udmøntningen af midlerne i
2020.

Den nye tekstanmærkning nr. 234 beskriver de i aftalen fastlagte kriterier for tildelingspuljen, herun-
der tildelingskriterier for tilskud samt administration og opfølgning i tilknytning til puljen, jf. oven-
for.

c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på at udmønte tildelingspuljen hurtigst
muligt i 2020 med det formål, at kommunerne kan igangsætte proces for den konkrete anvendelse af
de tildelte midler.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at nyaffatte eksisterende tekstanmærk-
ning nr. 234 under § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen, således at der på forslag til lov om til-
lægsbevilling for finansåret 2020 opføres følgende ændrede tekstanmærkning:

Materielle bestemmelser

”Nr. 234. ad 20.29.17. affattes således:

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på op til 275 mio. kr. til kom-
munerne til anvendelse i 2020 til brug for ansættelse af lærere i folkeskolen. Tilskuddet fordeles til
kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i børnehaveklassen og 1.-9. klasse i sko-
leåret 2018/2019.

Stk. 2. Den enkelte kommune forpligter sig ved tilskudsmodtagelsen til, at det tildelte tilskud kom-
mer oveni kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet. En kommune kan frasige sig
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tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Tilskud, som en
kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage tilskud fra
puljen.

Stk. 3. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen, jf. folkeskolelo-
ven. Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet kan endvidere anvendes
til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal afledte udgifter holdes
på et minimum. Endelig kan tilskuddet anvendes til udgifter til revisionspåtegnede regnskaber, jf.
stk. 4.

Stk. 4. Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapporte-
ring og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for tilskud efter
stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for tilskuddet bekræfte,
at tilskuddet er lagt oveni det vedtagne budget for 2020, jf. stk. 2., og at en eventuel budgetmæssig
omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes tilskud efter stk. 1. Niveauet af afledte udgifter
skal fremgå af regnskabet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan bortfal-
de, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder be-
tingelserne for tilskuddet. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. juni 2020

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Marie Juel Bech Nielsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-06-2020 (udvalget med undtagelse af Liberal Alliances medlem, der stemte imod
aktstykket)

3


