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Særudsendelse
af LS Aktuelt
Dette særnummer af
LS Aktuelt handler udelukkende om forslaget
til finanslov for 2021.
Ordinært LS Aktuelt udsendes i morgen, tirsdag den 1. september.

Forslag til finanslov for 2021

Tilskudstaksterne for 2021 falder med ca. 0,6 %
i forhold til taksterne for 2020. Men taksterne til
specialundervisning stiger med knap 25 %.
Regeringens forslag til taksterne for tilskud til frie grundskoler for
2021 kan ses nedenfor på side 3. Regeringen fremlagde sit finanslovsfor for 2021 i dag, den 31. august.
Koblingsprocenten, som angiver hvilken andel af folkeskolens gennemsnitsudgifter pr. elev de frie grundskolers tilskud fastsættes ud
fra, er uændret på 76 % i forslaget til finanslov 2021.
Det betyder, når der er sket opregning af og regulering for løn- og
prisstigninger, at finanslovstaksten, som er grundlaget for beregning
af tilskudstaksterne til de frie grundskoler i forslaget til finanslov, er
næsten uændret fra 2020 til 2021 – præcist 19 kr. pr. elev falder den
fra 2020 finansloven til forslaget for finanslov for 2021.
Når taksterne alligevel falder med 0,64 %, selvom finanslovstaksten
er så godt som uændret, skyldes det især, at det afsnørede beløb til
specialundervisning er løftet 52 millioner kroner fra 255,2 millioner i
år til 307 millioner kroner i 2021. Dette løft giver grundlag for at taksterne i forslaget til finanslov 2021 er 24,8 % højere end specialundervisningstaksterne er i indeværende år.
Tilskuddene til SFO og bygninger henholdsvis stiger og falder en
smule fra 2020 til 2021. Inklusionstilskuddet udviser en mindre stigning på knap 0,8 %. Fripladspuljen fortsætter med uændret størrelse.
Skolens bidrag til barselsfonden stiger fra 228 kr. pr. årsværk pr. måned til 240 kr. i 2021. Til gengæld falder bidraget til fleksjobordningen med 5 kr. fra 242 kr. i år til 237 kr. pr. årsværk pr. måned i 2021.
Det kommunale bidrag, som kommunerne betaler til staten for hver
elev kommunen ikke skal betale en folkeskoleplads til fordi eleven
går i en fri skole, vil i 2021 være 39.662 kr. hvilket er 19 kr. mindre
end i år. Kommunernes bidrag til finansiering af SFO-tilskuddet er på
7.940 kr. pr. barn – altså den fulde takst.
Finanslovsforslaget skal i de kommende måneder behandles i folketinget. Sædvanligvis afsluttes forhandlingerne således at Folketinget
kan vedtage den nye finanslov i december måned. Indtil finansloven
er vedtaget er taksterne kun et forslag – og de politiske forhandlinger
kan medføre ændringer.
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De vigtigste takster i finanslovsforslaget for 2021 fremgår af skemaet:
Forslag til Finanslov for 2021,
fremlagt 31. august 2020

2021
Finanslovsforslag

Ændring

10.000
400.000

10.000
400.000

0,0%
0,0%

36.599
48.310
47.205

36.366
48.003
46.898

- 0,64%
- 0,64%
- 0,65%

6.989
2.796

6.930
2.772

- 0,84 %
- 0,86 %

Bygningstilskud (pr. elev)

2.230

2.223

- 0,31 %

SFO tilskud (pr. barn i sfo)

7.877

7.940

0,80 %

136.372
129.554
122.735
115.917

137.444
130.571
123.699
116.827

104.322
93.890
62.593

130.230
117.207
78.138

24,83%
24,83%
24,84%

40.217

40.099

- 0,29%

255,2 mio
10,8 mio
70 mio
63,0 mio
28,1 mio
5,7 mio
13,2 mio
229 kr.
242 kr.

307 mio
10,9 mio
70 mio
67,4 mio
28,1 mio
5,7 mio
13,3 mio
228 kr
242 kr

Grundtilskud:
Pr. elev for de første 40 elever
Maksimum pr. skole
Undervisningstilskud:
(kr. pr. elev)
Takst 1 (elever under 13 år)
Takst 2 (elever på/over 13 år)
Takst 3 (for 10. kl.
Fællesudgifter:
(kr. pr. elev)
Takst 1 (første 220 elever)
Takst 2 (fra elev nr. 221)

Inklusionstilskud pr. skole:
0 – 149 elever
150 – 299 elever
300 – 449 elever
.. 450 elever og derover
Specialundervisningstilskud pr.
elev pr. finansår:
Takst for 1. specialuv. elev
Takst for 2. specialuv. elev
Takst for 3. og følgende specuv elev
..Tillægstakst for 13. og følgende
specialundervisningselev på profilskole
Diverse tilskudspuljer i alt
Pulje til specialundervisning
Dansk for tosprogede tilskud
Inklusionstilskud
Vikarudgifter
Fripladser i skolen
Fripladser i SFO
Befordring inkl. brobyg og invalide
Fleksjobbidrag pr. md. pr. årsværk
Barselsfonden pr. md. pr. årsværk
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2020
Takster

0,79 %

20,3 %
6,98 %
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Tilskudsberegneren for 2021 udsendes sammen med dette LS Aktuelt. Ved hjælp af excel-arket kan skolen beregne et skøn over tilskuddet for 2021, samt reguleringerne som følge af ændringer i skolens elevtal pr. 5. september. Der beregnes skøn over såvel efterreguleringen for 2020, samt for reguleringen for perioden august-december 2021.

Kontakt:

Hovednummer til
Lilleskolerne:
Tlf: 6914 9664
Medarbejdere:
➢ Sune Jon Hansen:
sune@lilleskolerne.dk,
tlf. 2874 3329
➢ Lars Larsen:
lars@lilleskolerne.dk,
tlf. 2258 8228
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, tlf. 4054
9766.
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LINK:
Undervisningsministeriets takstkatalog for finanslovsforslag
2021
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-ogdrift/xls20/aug/200831-takstkatalog-for-ffl-2021.xlsx
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