Notat vedr. ændringsforslaget til finansloven
for 2019
Der blev den 30. november 2018 indgået aftale om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti, benævnt ÆF19 i notatet. Den væsentligste ændring for erhvervsskolerne knytter sig til aftalen
på erhvervsuddannelsesområdet (Fra Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden), som kom
den 22. november 2018.
I dette notat præsenteres udelukkende ændringer til forslaget til finansloven 2019 (FFL19). Der henvises
desuden til Undervisningsministeriets orienteringsbreve vedr. ÆF19 samt til Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers (DEG) notat vedr. finanslovsforslaget for 2019 for øvrige informationer.
Nedenfor er oplistet ændringerne fra FFL19 til ÆF19 fordelt på uddannelsesområder.

Generelt
Energiafgifter
Mht. energiafgifterne vil der på ÆF19 blive foretaget en teknisk korrektion af det indbudgetterede på
FFL19, så takstgruppe 6-11 på AMU (§ 20.72.01) hæves med 1,84 mio. kr., og taksterne for TAMU (§
20.72.41) hæves med 0,74 mio. kr. jf. svar fra Undervisningsminister til Folketinget Undervisningsudvalg
den 9. oktober 2018.
Som følge heraf sænkes taksterne på eud (§ 20.31.01) med samlet 2,58 mio. kr. for at modsvare den
tilsvarende stigning på AMU-taksterne og TAMU-taksterne. Endvidere vil den oprindelige takstjustering
blive ændret, så den også omfatter de merkantile uddannelser.

Socialt taxameter
UVM har genberegnet det sociale taxameter. Hermed er der sket en justering af de
karakterskæringspunkter i grundskolekaraktererne, der afgør, om elever defineres som frafaldstruede, og
som dermed udløser socialt taxameter. Tabellen nedenfor viser ændringen fra 2015 til 2019 for, hvornår
elever udløser socialt taxameter, ”knækpunktet”.

Uddannelser
Stx
Htx
Hhx
Hf
Merkantilt GF
Teknisk GF
SOSU GF

Karaktergennemsnit 2015
6,75
6,75
6,00
4,75
4,00
3,50
2,50

Karaktergennemsnit 2019
7,25
7,00
6,25
4,00
5,00
4,50
3,00

Ændring
0,50
0,25
0,25
-0,75
1,00
1,00
0,50

Der henvises desuden til DEG’s notat om socialt taxameter i ÆF19.
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Barselsfonden
Justering som følge af omlægning af barselsfonden Der er foretaget en mindre korrektion af den
omlægning af finansieringen af barselsfonden, som blev gennemført på finanslovforslaget for 2018. Som
følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med mindre end 0,1 pct. i 2019 på alle erhvervsskolernes
uddannelser. På TAMU er reduktionen på ca. 0,5 pct. i 2019.

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne
for 2018
På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 udmøntes en korrektion af pris- og lønreguleringen
på Undervisningsministeriets område. Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med ca. 0,1 pct.
i 2019 på erhvervsskolernes uddannelser.

Særligt for EUD-området
EUD-aftale 2018
Med aftalen på erhvervsuddannelsesområdet er det mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftalt at annullere omprioriteringsbidraget fra og med
2019. Dvs. 2% i 2019 svarende til 129 mio. kr., 4% i 2020 svarende til 268 mio. kr., 6% i 2021 svarende til
403 mio. kr. i 2021 og 8% i 2022 svarende til 535 mio. kr. I alt 1.336 mio. kr. over den fireårige periode.
Derudover er der afsat 168 mio. kr. til at forlænge kvalitetspuljen fra 2018 til 2019. Puljen var i 2018 på 170
mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. gik til en opsøgende pulje og 165 mio. kr. blev udmøntet til erhvervsskolerne. De
168 mio. kr. i 2019 forventes at blive udmøntet som de forrige års kvalitetspuljer på baggrund af skolernes
relative andel af det samlede tilskud på erhvervsuddannelserne.
I aftalen er der desuden en række øvrige tiltag, som går direkte til at øge aktiviteten på
erhvervsuddannelserne, jf. bl.a. afsnit 8 om adgangskurser, udvidet adgang til GF1 og nyt GF+.
Mht. finansiering af GF+ samt udvidelsen af GF1-adgang til 2 år efter 9. og 10. klasse er der i aftalen afsat
henholdsvis 1 mio. kr. og 0 kr. i 2019. Først fra 2020 og frem er der afsat henholdsvis 69 mio. kr. og 63 mio.
kr. Vi forventer derfor, at opstart af initiativerne i 2019 evt. finansieres med midler fra aftalen om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser, jf. §20.38.11.40. samt at aktiviteten - og dermed finansieringen først vil have effekt fra og med 2020.
Endelig er der i 2019 afsat en pulje på 10 mio. kr. til et særtilskud til små erhvervsskoler, der modtager
udkantstilskud, og som har under 450 årselever.
Som et af elementerne i aftalens finansiering vil man finde 199 mio. kr. i perioden 2019-2022 ved at afkorte
gymnasiale studenters grundforløb på merkantile uddannelser.

SOSU
På social- og sundhedsområdet er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke rekruttering og
fastholdelse. Til fastholdelse gives 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til flere
praktikvejledere på social- og sundhedsskolerne, udvikling af en temadag til praktikvejledere i kommuner
og regioner, oplysningsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde samt styrket dialog mellem skoler
og praktiksteder.
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Til social- og sundhedsskolerne afsættes desuden 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til
etableringstilskud til nye satellitter med henblik på en bedre geografisk dækning af social- og
sundhedsuddannelse samt 0,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til særlige rådgivningsforløb med
læringskonsulenter på social- og sundhedsskolerne.

Landbrug
På landbrugsuddannelsesområdet sker der en ligestilling med de andre kostskolemiljøer. Der afsættes i alt
6,2 mio. kr. årligt i perioden 2019 og frem til at ligestille landbrugsskolernes forplejningstilskud og
grundtilskud med vilkår på øvrige kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

FGU-kombinationsforløb
Der oprettes en ny tilskudsmodel på ÆF19 for kombinationsforløb på FGU.

Særligt for STX-området
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til et midlertidigt løft af tilskuddet til gymnasier med
færre end 430 stx-årselever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 km til det nærmeste
gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet på institutionen faldt bort. Det svarer til et tilskud på 0,5 mio. kr.
årligt pr. gymnasium, der i dag modtager tilskuddet.
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