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Orientering om FFL2020 

Indledning  

Regeringen præsenterede onsdag den 2. oktober sit finanslovsforslag for 2020 (FFL2020) - 

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Med forslaget annulleres det tværgående 

omprioriteringsbidrag på to pct. på undervisnings- og uddannelsesområdet, som den 

daværende regering indførte med finansloven 2016, og som betød, at besparelserne i perioden 

2016-2019 løb op til 8 procent.  

 

Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2020 

Det såkaldte statslige omprioriteringsbidrag på to procent, der blev indført på FL2016, 

annulleres fra 2020. Annulleringen af omprioriteringsbidraget betyder, at 

uddannelsesbudgetterne ikke - som budgetteret på FL2019 - beskæres med 700 millioner 

kroner i 2020, men fastholdes på niveauet for 2019. 

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er et vigtigt første skridt mod genopretning af 

uddannelserne. Men de midler, som er sparet siden omprioriteringsbidraget indførtes i 2016, 

skal tilbageføres, hvis kvaliteten i uddannelserne skal kunne løftes. 

 

Pulje til lukningstruede VUC-afdelinger 

I Finanslovsforslaget er der reserveret 50 millioner kroner samlet fra 2020-2023 til at 

understøtte lukningstruede VUC-afdelinger. Begrundelsen er, at regeringen ønsker at sikre en 

bred geografisk uddannelsesdækning, så voksne i hele landet, der har brug for et alment 

undervisnings tilbud, kan få et sådant tilbud relativt tæt på, hvor de bor. Der vil senere blive 

udarbejdet en model for, hvordan midler udmøntes. Denne pulje vil være en umiddelbar 

redningskrans til de mange afdelinger, særligt de små afdelinger, som er lukningstruede. Men 

på længere sigt skal der findes langtidsholdbare løsninger for VUC sektoren, så de får et 

permanent grundlag at udvikle sig på. 

 

Dansk som andetsprog 

I forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier fremgår det ” Samtidig skal 

gebyrerne for danskuddannelse i relation til beskæftigelse sættes ned til et rimeligt niveau...”. 
På FFL2020 er der imidlertid hverken afsat midler til at annullere eller nedsætte 

deltagergebyret på 2.000 kroner per modul (12.000 kroner i alt) for s-kursister.  

Heller ikke på FFL2020 er der udsigt til at indføres et statsligt taxameter for undervisning i 

Dansk som andetsprog.  

 

Bevillingerne på arbejdsmiljøområdet øget 

Med FFL2020 er de seneste års kraftige nedskæringer på arbejdsmiljøområdet standset. Den 

samlede bevilling til Arbejdstilsynet er øget med 91 millioner kroner fra 2019 til 2020.  

Det fremlagte finanslovsforslag kan ses som et udtryk for, at regeringen forsøger at tage første 

skridt mod genopretning og styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen. 

 

Statens indkøbsprogram  

På FFL2020 er man nået til 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Generelt videreføres statens 

indkøbsprogram med en 13. fase på hele undervisningsministeriets område. Dog er de 

forslåede besparelser denne gang forskellige afhængigt af uddannelsesområder – se nedenfor.  

 

 

 

 

https://www.fm.dk/publikationer/2019/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2020
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Investeringsrammer  

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende 

uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter 

investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for 

almengymnasiale uddannelser, VUC og FGU. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede 

investeringsbudget. På FFL2020 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 

1.420 millioner kroner årligt i 2020-2021 og 1.278 millioner kroner i 2022-2023. 

 

Reserve til forhandlingerne om FL2020 

Regeringen har afsat en forhandlingsreserve på 2,1 milliarder kroner for FL2020. 

Reserven kan disponeres til prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven 

for 2020. Reserven disponeres sammen med aftaleparterne bag finansloven for 2020. 
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AMU  

Trepartsaftalen for VEU indeholder et midlertidigt ekstraordinært løft af AMU i aftaleperioden 

2018-2021. Der er afsat en fire-årig kvalitetspulje på i alt 140 millioner kroner til AMU: 20 

millioner kroner i 2018, 40 millioner kroner årligt i 2019-2021, som udmøntes på baggrund af 

aktivitet (såvel aktivitet finansieret af Undervisningsministeriet som øvrigt rekvireret aktivitet). 

Finansieringen via puljemidler fastholdes på FFL2020. Der er således ikke tale om en langsigtet 

løsning med grundlæggende genopretning af de takster, der har betydet, at mange AMU-forløb 

har bygget på takster, der ikke dækker de faktiske omkostninger til at gennemføre kurserne. 

 

Annullering af omprioriteringsbidraget 

Omprioriteringsbidraget er på FFL2020 nu også annulleret på AMU. Det betyder, at de 

budgetterede årlige besparelser i forhold til 2019 på to procent årligt på erhvervsrettede 

voksen- og efteruddannelser ophæves fra 2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-

niveau. 

 

Statens indkøbsprogram 

På FFL2019 er man nået til 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Generelt videreføres statens 

indkøbsprogram med en 13. fase på hele undervisningsministeriets område, dog er de 

forslåede besparelser denne gang forskellige afhængigt af uddannelsesområder. På FFL2020 er 

besparelserne udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til erhvervsrettede voksen- 

og efteruddannelser på i alt 0,04 procent i 2020. 

 

Se desuden institutionsbrev fra undervisningsministeriet: 

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf) 

 

 

AVU, OBU og FVU  

Pulje til lukningstruede VUC-afdelinger 

I Finanslovsforslaget er der reserveret 50 millioner kroner samlet fra 2020-2023 til at 

understøtte lukningstruede VUC-afdelinger. Begrundelsen er, at regeringen ønsker at sikre en 

bred geografisk uddannelsesdækning, så voksne i hele landet, der har brug for et alment 

undervisnings tilbud, kan få et sådant tilbud i relativt tæt på, hvor de bor. Der vil senere blive 

udarbejdet en model for, hvordan midler udmøntes. Denne pulje vil være en umiddelbar 

redningskrans til de mange afdelinger, særligt de små afdelinger, som er lukningstruede. Men 

på længere sigt, skal der findes langtidsholdbare løsninger for VUC sektoren, så de får et 

permanent grundlag at udvikle sig på. Reserven til de lukningstruede VUC-afdelinger 

finansieres via de generelle reserver på finansloven for 2020. 

 

I finanslovsforslaget er der estimeret et fald i AVU aktiviteten fra 2019 (8181 årselever) til 

2020(3930 årselever), da FGU slår fuldt igennem på aktiviteten (FGU startede 1.8.2019). I 

årene fra 2021 til 2023 er antallet af årselever: 3991, 3919, 3963, altså en nogenlunde 

stationær udvikling.  

  

På FFL2020 er effektiviseringspotentialet som følge af 13. fase og tidligere faser af Statens 

Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til de almene 

voksenuddannelser på i alt 0,5 procent i 2020. 

 

OBU 

På OBU-området er der ligeledes estimeret en stabil udvikling i årselever fra 2020-2023: 397, 

398, 389, 391.  
  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsrettet-voksen-og-efteruddannelse.pdf?la=da
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FVU 

Tilsvarende gør sig gældende for årseleverne på FVU: 2020: 3800; 2021: 3799; 2022: 3677 

og 2023: 3683. 

 

Taksterne på AVU, OBU og FVU er fastholdt på samme niveau som 2019, da det årlige 

omprioriteringsbidrag på to procent er annulleret. 

 

Se desuden institutionsbrev undervisningsministeriet:  

Almen voksenuddannelse (pdf) 

 

 

Dansk som andetsprog 

I forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier fremgår det ” Samtidig skal 

gebyrerne for danskuddannelse i relation til beskæftigelse sættes ned til et rimeligt niveau...”. 
På FFL2020 er der imidlertid hverken afsat midler til at annullere eller nedsætte 

deltagergebyret på 2.000 kroner per modul (12.000 kroner i alt) for s-kursister.  

 

Heller ikke på FFL2020 er der udsigt til at indføres et statsligt taxameter for undervisning i 

Dansk som andetsprog. Der er fortsat problematisk, at kommunerne systematisk udliciterer 

danskundervisning, og her bliver pris som regel prioriteret over kvalitet. 

  

Puljen for 2019 på 3,4 mio. kr. til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved 

sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse samt til evalueringer, undersøgelser og 

oplysningsvirksomhed på udløber med FL2019, der er ikke afsat midler på FFL2020. 

 

 

 

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

FFL 2020 for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som startede den 1. august 2019, 

følger den politiske aftale fra oktober 2017.  

 

Med forventet 14787 årselever i 2020 er der afsat 1383 millioner kroner i 2020 til dækning af 

taxametertilskud for de ordinære elevforløb, til udslusning og til afsøgningsforløb.  

 

FFL 2020 har endvidere afsat grundtilskud til FGU institutionerne på 217 millioner kroner, og 

702 millioner kroner til dækning af skoleydelsen.  

 

Ligeledes indeholder FFL2020 udgifter i forbindelse med kompetenceløft for undervisere og 

ledere på 41,5 millioner kroner i 2020. Kompetenceløftet fortsætter frem til 2022.  

 

Endelig er der afsat 105 millioner kroner til tilpasning af institutionsstrukturen i forbindelse 

med omlægningen til FGU’en.  

 

Den politiske aftale fastlægger, at FGU’en er en selvejende statslig institution, men at 

kommunerne skal bidrage med 35 procent af de samlede udgifter. FFL2020 indregner 

indtægter fra kommunerne på 714 millioner kroner.  

 

Der er således ingen overraskelser i FFL2020 i forhold til FGU.  
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På FFL 2020 er effektiviseringspotentialet i forhold til Statens Indkøbsprogram udmøntet via en 

reduktion af tilskuddene til undervisning til forberedende grunduddannelse på i alt 0,02 

procent i 2020. 

 

Se desuden institutionsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet:  

Forberedende Grunduddannelse (pdf) 

 
TAMU  

Også på TAMU er det statslige omprioriteringsbidrag, som siden 2016 har reduceret takster og 

grundtilskud med to procent årligt, annulleret fra 2020. Således er takster med videre i 2020 

på niveau med taksterne for 2019. 

Se desuden institutionsbrev fra undervisningsministeriet  

TAMU (pdf) 
 

EUD og EUX 

Erhvervsuddannelserne fik allerede med EUD-aftalen fra 2018 annulleret 

omprioriteringsbidraget fra 2019 og frem. Med finanslovsforslaget for 2020 fortsættes den linje 

og kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres med 168 millioner kroner årligt til og 

med 2023. Så den gode nyhed med FFL 2020 er, at det ser ud til at de planlagte besparelser 

på erhvervsuddannelserne bremses. 

 

Der har imidlertid været massive besparelser på erhvervsuddannelserne gennem en årrække. 

Så en opbremsning af besparelserne må derfor alene betragtes som ”at stoppe blødningen”, og 

at give skolerne mulighed for at få tiltrængt arbejdsro. 

 

Finanslovsforslaget er omfattet af 13. fase af statens indkøbsprogram, der har til hensigt at 

sikre effektiviseringer af statslige indkøb. For erhvervsuddannelserne udmøntes dette gennem 

en reduktion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på 0,8 procent i 2020. 

Der oprettes et henvisningstaxameter på de gymnasiale uddannelser, der udløses per elev, 

som henvises fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse. Taxameteret afgrænses 

til kun at omfatte omvalg, der sker i købet af første år på den gymnasiale uddannelse og 

udløses alene, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. 

Ambitionen er naturligvis at øge den afgivende institutions incitament for at vejlede eleven 

mod en erhvervsuddannelse. 

 

Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder ophører med 

udgangen af 2019. Tilskuddet var en del af den politiske aftale fra 2016; Vækst og udvikling i 

hele Danmark. Der er med EUD-aftalen fra 2018 imidlertid afsat 10 millioner kroner årligt i 

2020-2022 med henblik på at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede 

områder. 

 

I forhold til fjernundervisning er der ikke reduceret yderligere i undervisningstaxameteret, der 

fastholdes på 75 procent af de tilsvarende undervisningstakster. For fjernundervisning gælder 

desuden, at aktiviteten ikke udløser bygningstilskud, mens at aktiviteten udløser fuldt 

fællesudgiftstilskud. 

 

Se desuden institutionsbreve fra Børne- og undervisningsministeriet: 

Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (pdf) 

file:///C:/Users/hal/Downloads/191002-Orienteringsbrev-FFL20-Forberedende-grunduddannelse%20(3).pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-tamu.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsuddannelser.pdf?la=da
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Erhvervsgymnasiale uddannelser (pdf) 
  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsgymnasiale-uddannelser.pdf?la=da
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Orienteringsbreve om forslag til finanslov for 2020 

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til uddannelsesinstitutionerne om 

finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget: 

 

Almene voksenuddannelser (pdf) 

Almengymnasiale uddannelser (pdf) 

Erhvervsgymnasiale uddannelser (pdf) 

Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (pdf) 

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf) 

Gymnasiale suppleringskurser (pdf) 

Forberedende grunduddannelse (pdf) 

TAMU (pdf) 

 

 

 

Takstkataloger FFL2020 

Tekstkatalog for forslag til finanslov 2020 (xlsx) 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-regulerede-institutioner
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-almene-voksenuddannelser.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-almengymnasiale-uddannelser.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsgymnasiale-uddannelser.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsuddannelser.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-erhvervsrettet-voksen-og-efteruddannelse.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-gymnasial-supplering.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191004-orienteringsbrev-ffl20---forberedende-grunduddannelse.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/okt/191002-orienteringsbrev-ffl20-tamu.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/xls19/191004-takstkatalog-for-ffl-2020.xlsx

