2. juni 2020

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2020

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke
folkeskolen. Derfor har regeringen og aftalepartierne afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og
frem.
Den 2. juni 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at
de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til landets 98 kommuner
med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes inden for de rammer og vilkår, som fremgår
nedenfor.
Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021 og frem. Udmøntningen
heraf vil blive aftalt på et senere tidspunkt.
Indhold

1

Økonomi

Der er på finansloven for 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et
generelt løft af folkeskolen.

Udmøntning

 Midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning med
henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.
 Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte
kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret
2018/2019, som er seneste skoleår opgjort af Børne- og
Undervisningsministeriet.1
 Kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse
af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også specialskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere.
 Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes
kommunerne til, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. Midlerne
kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til it,), dog skal afledte

Elevtallene baseres på folkeskolernes beliggenhedskommune og omfatter elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler (og ekskl. Christiansø, hvor skolen er statslig). Princippet for fordeling af midler modsvarer modellen anvendt til fordeling af kompetenceudviklingsmidlerne.
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udgifter holdes på et minimum. Midlerne kan derudover
anvendes til udgifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber, jf. nedenfor.
Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet.
Såfremt nogle kommuner ønsker at frasige sig bevillingen, vil dette være muligt, da kommunerne ikke af egen
drift har ansøgt. I det tilfælde fordeles de resterende
midler forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at
modtage et statsligt tilskud fra puljen.
Regeringen vil som tidligere udmeldt sikre, at der tages
de fornødne skridt og er de nødvendige ressourcer til at
finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Merudgifter relateret til COVID-19 vil indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner.
Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres,
at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene. Niveauet af afledte udgifter skal
fremgå af de revisorpåtegnede regnskaber.
Kommunerne skal endvidere som led i aflæggelsen af
det revisionspåtegnede regnskab bekræfte, at tilskuddet
er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en
eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Opfølgningen
medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på folkeskoleområdet, som derfor vil kunne reguleres, som følge af fx faldende/stigende elevtal og/eller lokale forhold i øvrigt.
Kommuner, som ikke indsender revisorpåtegnet regnskab eller som ikke kan godtgøre, at midlerne er anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i
det vedtagne budget for 2020, vil blive pålagt at tilbageføre tilskuddet.
Der iværksættes ikke yderligere informationsindsamling
eller evaluering af midlernes effekt i de enkelte kommuner og folkeskoler.

Ansvaret for administration af puljen, udbetaling af midler mv. placeres i
Børne- og Undervisningsministeriet.

