Departementet

Efterskoler
Efterskoleforeningen

Orientering om Finanslovforslaget for 2022
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2022, som
er offentliggjort den 30. august 2021. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2022 vedtages medio december 2021.
Det elektroniske takstkatalog kan findes her.
Finanslovforslaget for 2022 kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside.
Digitalt takstkatalog
BUVMs takstkatalog er blevet digitalt og kan ses på hentdata.stil.dk.

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2022. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet
med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct.
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.
2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2022
Pulje til ordblindeefterskoler
Det vedtagne lovforslag om en pulje til ordblindeefterskoler er indarbejdet på finanslovsforslaget for 2022. Puljen udmøntes som et nyt tilskud i
form af individuel supplerende elevstøtte målrettet ordblindeefterskoler.
Dette tilskud ydes som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen
for elever i målgruppen for disse skolers tilbud. Tilskuddet ydes til efterskoler godkendt efter § 1, stk. 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler,
som efter skolens indholdsplan retter sig mod elever med ordblindhed.
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Bevillingen fordeles mellem skolerne på baggrund af skolernes antal årselever, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på
elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret. I 2022 er
taksten 3.955 kr. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling
og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før
finansåret.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. 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.
På finanslovforslaget for 2022 er effektiviseringspotentialet som følge af
15. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af driftstaksterne på efterskoleområdet på i alt mindre end 0,1 pct. i
2022.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL22
Frihedspakke
Folketinget vedtog i december 2018 en række lovændringer på efterskoleområdet, som havde til formål at give efterskolerne mere frihed. En
forventet meraktivitet som følge af frihedspakken finansieres ved en
reduktion af driftstaksterne samt tilskuddet til individuel supplerende
elevstøtte. På finansloven for 2019 blev driftstaksterne reduceret med
mindre end 0,1 pct. stigende til 0,8 pct. i 2022. Taksten for individuel
supplerende elevstøtte blev reduceret med 2,8 pct. i 2019 stigende til 14,7
pct. i 2022.
På finanslovforslaget for 2022 betyder dette, at driftstaksterne reduceres
med 0,3 pct. i forhold til 2021-taksterne. Tilskuddet til individuel supplerende elevstøtte er i 2022 reduceret med 0,7 pct. i forhold til 2021taksterne.
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
Takster til inklusion og specialundervisning
Fastsættelsen af takster til inklusion og specialundervisning sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i
skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til
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finansloven for 2022 foreløbige takster, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2022.
Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2021.
På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udmøntning af den negative budgetregulering.
Bygningstilskud
På finanslovforslaget 2022 er taksten for skolers maksimale udgift pr.
årselev beklageligvis ikke blevet pris- og lønreguleret. Den endelige takst
fastsættes derfor på ændringsforslag til finanslov 2022. Skolers maksimale udgift pr. årselev for 2022 forventes i denne forbindelse fastsat til
19.149 kr.
Mindste ugentlige elevbetaling
På finanslovforslaget 2022 er taksterne for skolers mindste ugentlige
elevbetaling beklageligvis ikke blevet korrekt pris- og lønreguleret. Taksterne fastsættes endeligt på ændringsforslag til finanslov 2022. Taksterne
forventes fastsat som følger:
Mindste ugentlige elevbetaling for 2022
Kostelever
Dagelever

1.640 kr.
1.157 kr.

5. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr.
Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret
2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil
blive offentliggjort på Retsinformation.dk
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så
snart den er udmøntet.
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6. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Niels Christian Roesdahl
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 92 43 74 19
Niels.Christian.Roesdahl@uvm.dk
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