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a. Undervisningsministeriet anmoder som opfølgning på Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre om en praktikpladspakke af 7. maj 2009 om Finansud-
valgets tilslutning til at udmønte den aftalte refusionsordning for er-
hvervsgrunduddannelsen (egu). Udmøntningen indebærer optagelse af: 
  
1) en refusionskonto med refusionstakster 
 
2) en tekstanmærkning, der giver hjemmel til at fastsætte refusion for 
kommunernes udgifter til henholdsvis skoleydelse, undervisning og sup-
plerende tilskud i forbindelse med egu samt at fritage kommunerne for 
kommunalt bidrag til staten for den aktivitet på produktionsskoler, der 
vedrører egu-elever. 

 
I praktikpladsaftalen er forudsat en stigning i den årlige tilgang af egu-
elever fra ca. 950 elever i 2008 til ca. 1200 elever fra 2009, hvilket medfø-
rer en skønnet merudgift på 11,2 mio. kr. i 2009. Udgiften afholdes af de 
på §35 opførte aktivitetsmidler til realisering af 95 pct. målsætningen.  

 
b. Kommunernes udgifter til egu (bortset fra udgifter til vej-
ledning, administration, elevløn mv.) har hidtil været omfattet af den 
kommunale budgetgaranti, hvilket indebærer, at kommunerne under et 
får dækket afholdte udgifter til uddannelsen. Det fremgår af Aftale mel-
lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om en praktikpladspakke, at denne ordning afløses af en refusi-
onsordning, hvorefter kommunerne i stedet for at blive fuldt kompense-
ret over bloktilskuddet (budgetgarantien) modtager delvis statslig refusi-
on op til et bestemt beløb pr. elev. Formålet med omlægningen er at for-
øge aktiviteten på egu ved at styrke kommunernes økonomiske incita-
menter til at igangsætte egu-forløb, frem for at lade de unge modtage 
kontanthjælp. Aftalen forudsætter, at omlægningen træder i kraft 1. juli 
2009. 
 
Ved finansieringsomlægningen får kommunerne ifølge aftalen statslig re-
fusion for 65 pct. af udgifter til skoleydelse. Desuden opnås inden for et 

Finansudvalget 
Aktstk. 160 - 
Offentligt            



  2 

 

loft pr. elev refusion for driftsudgifter. Loftet svarer til 50 pct. af de fak-
tiske afholdte driftsudgifter vedrørende undervisning på kommunale in-
stitutioner og de særtilskud, der ofte gives i forbindelse med elevers un-
dervisning på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. De resteren-
de kommunale udgifter til skoleydelse, undervisning og særlige tilskud vil 
fortsat skulle være omfattet af budgetgarantien.  
 
Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på 
værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af 
statslig refusion og skal derfor uændret indgå fuldt ud i budgetgarantien. 
Endelig forudsætter aftalen, at kommunerne ikke længere skal betale bi-
drag til staten for egu-elever på produktionsskoler. 

 
Finansieringsomlægningen indebærer, at der oprettes en ny konto med 
en aktivitetsafhængig refusionsbevilling på Undervisningsministeriets fi-
nanslovsafsnit. Bevillingen og refusionsordningen udmøntes herefter 
konkret på følgende måde, idet der foretages en præcisering af de aftalte 
forudsætninger for refusionsudbetalingen, så de svarer til tilskudsforud-
sætningerne i egu-loven.  
 

• Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse.  

• Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning i kommunale ud-
dannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., samt 
særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelses-
institutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 2, dog højst op til et beløb 
pr. årselev svarende til 50 pct. af de nuværende gennemsnitlige 
kommunale undervisningsudgifter pr. årselev.  

• Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som 
kommunen kan yde i henhold til egu-lovens § 13, stk. 1., 2. pkt., 
dog højst op til et beløb pr. elev pr. år svarende til 50 pct. af de 
nuværende gennemsnitlige kommunale udgifter til supplerende 
tilskud pr. elev pr. år.  

 

Den foreslåede refusionsordning, og den aftalte forudsætning om, at der 

ikke længere skal betales kommunalt bidrag for egu-aktivitet på produk-

tionsskoler, optages i en ny tekstanmærkning nr. 113 under § 20. Under-

visningsministeriet, jf. nedenfor. Tekstanmærkningens refusionsbestem-

melser optages  i egu-loven og forudsætningen om bortfald af produkti-

onsskolebidraget i produktionsskoleloven. Der vil blive fremsat lovfors-

lag herom i efteråret 2009.  

 

De samlede udgifter til refusionsordningen fordeler sig således, idet der 

med udgangspunkt i en årlig tilgang på 1.200 elever fra 2009 opnås ud-

giftsmæssig ligevægt i 2011, hvor den samlede kommunale udgift til egu 

er skønnet til 126,4 mio. kr.:  

 

 2009 2010 2011 2012 

                                                                     -------  mio. kr.------- 

Refusion af udgifter til skoleydelse  15,0 35,0 36,9 36,9 
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Refusion af undervisningsudgifter 3,8 8,9 9,4 9,4 

Refusion af udgifter til supplerende tilskud 10,0 22,9 23,7 23,7 

I alt  28,7 66,8 70,0 70,0 

 
Ved uændret aktivitet vil den nye refusionsbevilling fuldt ud kunne finan-
sieres ved modregning i budgetgarantien. Der forventes imidlertid en 
stigning i tilgangen til egu fra ca. 950 elever i 2008 til ca. 1.200 elever år-
ligt fra 2009. I forhold til det beløb, som er forudsat i den fremadrettede 
budgetgaranti, medfører dette en samlet merudgift til egu på ca. 11,2 
mio. kr. i 2009, 27,5 mio. kr. i 2010 og 33,0 mio. kr. i 2011. Merudgiften 
finansieres af aktivitetsmidler fra globaliseringspuljen til realisering af 95 
pct. målsætningen. 

 
For at styrke kommunernes incitamenter til at oprette egu-pladser samt 
for at undgå unødigt betalingskredsløb – kommunal bidragsbetaling og 
efterfølgende statslig refusion – er det endvidere aftalt, at kommunerne 
fritages for kommunalt bidrag til staten for den aktivitet på produktions-
skoler, der vedrører egu-elever. Ved en tilgang på 1.200 elever, skønnes 
denne ændring at medføre en statslig mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i 
2010 og ca. 1,9 mio. kr. i 2011 og frem. Ændringen får først bevillings-
mæssige konsekvenser fra og med 2010, da det kommunale bidrag afreg-
nes på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bi-
dragstakster fastsat for året før finansåret. Mindreindtægten finansieres af 
aktivitetsmidler fra globaliseringspuljen til realisering af 95 pct. målsæt-
ningen. 
 
Nedenstående tabel 1 viser de samlede bevillingsmæssige konsekvenser 
af finansieringsomlægningen med den forudsatte aktivitetsstigning.  

 
Tabel 1. Oversigt over de bevillingsmæssige konsekvenser af finansie-
ringsomlægningen af egu ved forventet meraktivitet 

(mio. kr., 2009 pl.)  2009 2010 2011 

1. Udgifter i alt til egu ved tilgang på 1.200 elever 104,6 120,9 126,4 

2. Udgifter til egu forudsat i budgetgarantien i 2008 93,4 93,4 93,4 

3. Udgift på den statslige refusionsbevilling 28,7 66,8 70,0 

4. Udgift i budgetgarantien (rk. 1 - rk. 3)   75,9 54,1 56,5 
5. Finansiering af statslig refusionsbevilling via modregning i 
budgetgarantien (rk. 2 - rk. 4) 17,5 39,3 36,9 
6. Udgift til refusionsbevilling, som ikke dækkes af modreg-
ning i budgetgarantien (rk. 3 - rk. 5) 11,2 27,5 33,0 
7. Mindreindtægt for UVM som følge af bortfald af kommu-
nalt bidrag for egu-elever på produktionsskoler 0,0 1,0 1,9 

8. Tilførsel til UVM i alt (rk. 6 + rk. 7) 11,2 28,5 35,0 

 
Med henblik på udbetaling af refusion til kommunerne oprettes en ny 
hovedkonto på Undervisningsministeriets finanslovsafsnit med bevil-
lingstypen ”anden bevilling”, § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, 
kommunal refusion. Bevillingen forudsættes at kunne reguleres på for-
slag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske aktivitet, såle-
des at kontoen fra 2010 omfattes af Undervisningsministeriets udsvings-
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bånd for det aktivitetsstyrede område, jf. tekstanmærkning nr. 1 under § 
20. Undervisningsministeriet. 
 
Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte 
kommunes indberetning af afholdte udgifter til henholdsvis skoleydelse, 
undervisning og supplerende tilskud til refusion i Undervisningsministe-
riet. Refusion for undervisningsudgifter kan ske op til et loft pr. årselev, 
der udgør 52.250 kr. i 2009 prisniveau. En årselev svarer til 200 skoleun-
dervisningsdage. Refusion for supplerende tilskud kan ske op til et loft 
pr. elev pr. år, der udgør 10.450 kr. i 2009 prisniveau. Da refusionsord-
ningen har virkning fra 1. juli 2009, vil den maksimale refusionstakst for 
supplerende tilskud, der udbetales på grundlag af antallet af aftaler og ik-
ke ud fra antallet af årselever, i 2009 være halvdelen heraf, dvs. 5.225 kr. 
 
Refusionstaksten for undervisningsudgifter er opgjort som 50 pct. af 
kommunernes skønnede gennemsnitlige undervisningsudgifter, og refu-
sionstaksten for supplerende tilskud er ligeledes opgjort som 50 pct. af 
kommunernes skønnede gennemsnitsudgifter til disse tilskud.  
 
Specificeret på under- og standardkonti bliver de samlede bevillingsmæs-
sige konsekvenser af finansieringsomlægningen som følger: 

 
 Udgift Indtægt         
 ---------- mio. kr.--------- 

Bevillingstilførsel til Undervisningsministeriet:  
§ 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommu-
nal refusion 

  

10. Refusion af udgifter til erhvervsgrunduddannel-
se 

  

   42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 28,7  
§ 20.51.13 Kommunale bidrag vedrørende pro-
duktionsskoler  

  

10. Kommunale bidrag   

 

    32. Overførselsindtægter fra kommuner og regi-
oner  0,0  

Finansiering:   
§ 35.11.05 Globaliseringspulje   
10. Globaliseringspulje   

 

    49. Reserver og budgetregulering -11,2  

 Det kommunale bloktilskud (Budgetgarantien) -17,5  
    
I alt  0,0  

 
Reduktionen af det kommunale bloktilskud vil fremgå af årets bloktil-
skudsaktstykke. 

 
c. Sagen forelægges nu med henblik på at tilvejebringe hjem-
mel til at gennemføre en omlægning af finansieringsmodellen for egu 
med virkning pr. 1. juli 2009 i overensstemmelse med aftale om en prak-
tikpladspakke af 7. maj 2009. 

 
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansud-
valgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 
optages følgende: 
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1) En ny hovedkonto, § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal 
refusion, med følgende maksimale refusionstakster i 2009: 

Undervisningsudgifter (pr. årselev)      52.250 kr.  

Supplerende tilskud (pr. elev pr. år )        5.225 kr.  
 
Således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages føl-
gende: 

 

 Udgift Indtægt 

 mio. kr. 

§ 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion 28,7  

§ 35.11.05. Globaliseringspulje -11,2  

 
Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2009 optages følgende tekstanmærkning under §20, 
Materielle bestemmelser:  
 
Nr. 113 ad 20.3., 20.51.13. og 20.52.01. 
Kommunernes udgifter til skoleydelse for elever i erhvervsgrunduddan-
nelse, jf. egu-lovens § 5, stk. 3, refunderes af staten med 65 pct. 

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til er-
hvervsgrunduddannelsesforløb op til en takst pr. årselev, der fastsættes 
på de årlige finanslove. En årselev svarer til 200 undervisningsdage. Re-
fusionen omfatter udgifter til undervisning i kommunale uddannelsesin-
stitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., samt tilskud til særlige un-
dervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som 
kommunerne kan yde efter egu-lovens § 13, stk. 2. 
Stk. 3. Staten refunderer op til en takst pr. elev pr. år 50 pct. af kom-

munernes udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i 
henhold til egu-lovens § 13, stk. 1, 2. pkt. Taksten fastsættes på de årlige 
finanslove. 
Stk. 4. Kommunernes udgifter til skoleydelse, der gives under prak-

tikforløb på værkstedsskoler efter egu-lovens § 3, stk. 3, og udgifter i øv-
rigt, der afholdes i forbindelse med egu-forløb på værkstedsskole, er ikke 
omfattet af statslig refusion. 
Stk. 5. Kommunerne fritages for betaling af bidrag til staten for den 

aktivitet på produktionsskoler, der vedrører egu-elever, jf. produktions-
skolelovens § 13, stk. 1. 

 

f. Finansministeriets tilslutning foreligger 

 

 

 

 Bertel Haarder 

 / 

 Lars Held 
 


