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NOTAT 

NOTATNAVN SKOLEORIENTERING FFL 2020 

FORFATTER SE/BN 

 

 

 
Regeringen fremlagde onsdag den 2. oktober et revideret forslag til finanslov 

for 2020. Efter regeringens udmeldinger i pressen var det ventet, at ompriori-

teringsbidraget vil blive afskaffet. Nu forestår de politiske forhandlinger, men 

Efterskoleforeningen har stor tiltro til, at dette fastholdes i den endelige fi-

nanslov, som ventes vedtaget i december måned. 

 

Notatet supplerer orienteringen om finanslovsforslaget, som Børne- og Under-

visningsministeriet har sendt til alle skoler onsdag d. 2. oktober.  

 

Nyheder 

 

Forslaget til finanslov for 2020 indeholder som nævnt en meget stor nyhed i for-

hold til de seneste år: En afskaffelse af omprioriteringsbidraget på 2 pct.   

Dette betyder, at reguleringen af samtlige takster er positiv i forhold til 2019 (se 

dog særlige forhold vedrørende tilskud til inklusion og specialundervisning neden-

for).  

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden med forslaget ønsket en ændret 

praksis i forhold til bygningstilskuddet. Tidligere har al regulering af taksten været 

på bygningstaxameteret og med en fastholdelse af bygningsgrundtaksten på 

samme beløb fra år til år. Fra 2020 reguleres begge takster på samme måde.  

 

Som hovedregel er taksterne fremskrevet med 1,4 pct., mens elevstøtten er frem-

skrevet med 2 pct. Grundtilskuddet er ikke reguleret.  

 

 

Kommer der en dispositionsbegrænsning? 

Ja, der forventes en mindre dispositionsbegrænsning i november 2019.  

 

 

Taksterne  

 

Nedenstående takster skal med i den politiske forhandling omkring finansloven, 

som forventes færdiggjort i december måned, så de skal læses med et generelt for-

behold for finanslovens endelige vedtagelse. Desuden vil specialtaksterne (linje 7-

11) afhænge af aktiviteten i 2017/18, som skolerne netop nu indberetter, og de vil 

derfor blive justeret på den endelige finanslov.   

 

4. oktober 2019 

Forslag til finanslov for 2020 
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Udvikling i takster fra finanslov 2019 til forslag til finanslov 2020 

     

    FL 2019 FFL 2020 Diff. 

1 Grundtilskud  594.927 594.927 0,0 % 

2 Geografisk skoletilskud 182.000 184.447 1,3 % 

3 Bygningsgrundtilskud 247.000 250.458 1,4 % 

4 Driftstakst 1, undervisningspligtige 55.116 55.765 1,2 % 

5 Driftstakst 2, ikke undervisningspligtige 47.628 48.191 1,2 % 

6 Bygningstakst 4.323 4.383 1,4 % 

7 Inklusionstakst, almene efterskoler 20.528 20.848 1,6 % 

8 Specialund. takst, almene efterskoler 120.741 122.432 1,4 % 

9 Grundtakst, ordblinde – og specialefter-

skoler 

23.237 23.563 1,4 % 

10 Tillægstakst 1, ordblinde- og specialef-

terskoler 

73.198 74.223 1,4 % 

11 Tillægstakst 2, ordblinde- og specialef-

terskoler 

109.798 111.335 1,4 % 

12 Meritgivende brobygningstakst 37.105 37.624 1,4 % 

13 Dansk for tosprogede 13.883 14.076 1,4 % 

14 Højeste ugentlige elevstøtte 1.254 1.279 2 % 

15 Laveste ugentlige elevstøtte 604 616 2 % 

16 Individuel supplerende elevstøtte 3.546 3.579 0,9 % 

 

Kommentarer til de enkelte takster: 

Grundtilskuddet (linje 1)  

Tilskuddet er uændret fra 2019 til 2020. Tilskuddet er - som tidligere år - ikke pris- 

og lønreguleret (herefter benævnt ”pl-reguleret”).  

 

Alle skoler får det samme grundtilskud uanset elevtal, men grundtilskuddet ned-

sættes med en procentdel eller bortfalder for skoler med særligt store indtægter fra 

virksomhed, der ikke er omfattet af Efterskoleloven - i daglig tale ”indtægter uden 

for loven”. (Udlejning, anden kursusvirksomhed o.l.). Grænsebeløbet er med finans-

lovsforslaget hævet fra 2 mio. kr. til 2,7 mio. kr., mens procentdelen, som grundtil-

skuddet nedsættes med, er fastholdt på 4 pct.  

 

Geografisk skoletilskud (linje 2) 

Geografisk skoletilskud er fremskrevet med 1,3 pct., hvilket ikke helt svarer til pl-

reguleringen. Foreningen har bedt om en forklaring på forskellen.   

 

 

 



 

 

 

 

Efterskoleforeningen • Vartov • Farvergade 27 H, 2. • 1463 København K • Tlf. 33 12 86 80 

info@efterskoleforeningen.dk • www.efterskoleforeningen.dk 

Side 3 af 4 

Bygningsgrundtilskuddet og bygningstakst (linje 3 og 6)  

Taksten er fremskrevet efter anlægsindekset med 1,4 pct., hvilket tilfældigvis sva-

rer til pl-fremskrivningen. Både bygningsgrundtilskud og -taxameter er reguleret i 

modsætning til tidligere år, hvor al regulering var lagt på bygningstaxameteret. 

 

Driftstakst 1 og driftstakst 2 (linje 4 og 5)  

Disse to driftstakster er af særlig stor betydning for skolernes økonomi, og samti-

dig er disse takster genstand for flest reguleringer: 

 

• Positiv regulering: pl-regulering på 1,4 pct. 

• Negative reguleringer: Effektiviseringspotentialer pga. statens indkøbspro-

gram (mindre end 0,1 pct.) samt finansiering af forventet meraktivitet pga. 

”frihedspakken” (0,1 pct.)  

  

Slutresultatet er en samlet positiv regulering af driftstaksterne på 1,28 pct. 

 

Takster vedrørende inklusion og specialundervisning på almene efterskoler 

(linje 7 og 8)  

Begge takster beregnes ud fra en afsat pulje samt aktiviteten i 2018/19 for hen-

holdsvis inklusions- og specialundervisningselever. Da aktiviteten for skoleåret 

2018/19 ikke kendes, når forslaget udarbejdes, er der i forslaget alene lavet pl-re-

gulering i forhold til sidste års takster. Derfor vil disse to takster med sikkerhed 

ændre sig. 

Efterskoleforeningen har ikke aktuelle data, der kan antyde størrelsen på de ende-

lige takster. Inklusionstaksten er faldet gennem årene, men faldene er blevet min-

dre fra år til år, så måske er taksten ved at finde et stabilt leje. Specialundervis-

ningstaksten er ekstra følsom over for udsving i antallet af specialundervisningsele-

ver og skal derfor tages med et ekstra forbehold. 

Takster til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud: Grund-

takst og tillægstakst 1 og 2 (linje 9 til 11) 

 

Alle taksterne til special- og ordblindeefterskolerne er pl-reguleret med 1,4 pct.  

Det er dog Efterskoleforeningens vurdering, at tillægstaksterne for 2020 vil blive 

mindre end de, der fremgår af forslaget. Foreningen opfordrer til, at man, indtil de 

endelige takster kendes, budgetterer med de tillægstakster, som foreningen har be-

regnet på baggrund af den survey, der blev lavet i foråret, og som skolerne blev ori-

enteret om i mail d. 8/5 2019 (Læg evt. 2000 kr. oveni pr. takst, da ompriorite-

ringsbidraget indgik i beregningen fra maj).  

De tillægstakster, der blev sendt i maj til alle skoler, fremgår her:  
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Tillægstakst 1                               66.408 kr. pr. årselev 

Tillægstakst 2                               99.613 kr. pr. årselev                 

Da grundtaksten ikke påvirkes af øget aktivitet, kan man godt budgettere med den, 

der er på forslaget, da der her er regnet med den rigtige pl-regulering og uden om-

prioriteringsbidrag.  

Tillægstakster til særlige elevgrupper (linje 12 og 13)  

Tillægstaksterne til meritgivende brobygning samt til dansk for tosprogede er 

begge pl-regulerede med 1,4 pct. 

 

Statslig elevstøtte (linje 14 til 15) 

Statslig elevstøtte er fremskrevet med 2 pct. svarende til Satsreguleringsprocenten. 

 

Individuel supplerende elevstøtte (linje 16) 

Den samlede bevilling til individuel supplerende elevstøtte er forøget med 1 mio. 

kr., da de midler, der var afsat til EUD-forsøg ikke blev anvendt og derfor er ført til-

bage. Desuden er taksterne fremskrevet med 2 pct. svarende til satsreguleringspro-

centen. I negativ favør er bevillingen reduceret pga. ”Frihedspakken”. Samlet giver 

det en stigning i taksten på knap 1 pct.  

 

 

 

 


