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Til-/framelding til statslig pulje i 2020 til et generelt løft af folkeskolen
Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der
afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807
mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen.
Den 2. juni 2020 blev der mellem aftalepartierne indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et
generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.
Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik (Elevtal i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler).
Det er endvidere aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig,
fordeles forud for den endelige tilskudsudmelding forholdsmæssigt til de
kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen.
På den baggrund er der udarbejdet en til-/frameldingsblanket til brug for
den enkelte kommunes tilbagemelding på, om kommunen ønsker at
modtage tilskud fra puljen. Blanketten er vedlagt dette brev.
Puljen til et generelt løft af folkeskolen udmøntes i overensstemmelse
med aktstykke 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen i 2020 tiltrådt af Finansudvalget (vedlagt).
Frist for fremsendelse af udfyldt til-/frameldingsblanket er den 24.
juni 2020 kl. 13.00.
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På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger fastlægges den endelige
størrelse af den enkelte kommunes tilskud for de kommuner, der har tilkendegivet et ønske om at modtage tilskud fra puljen.
Der vil i forbindelse med udsendelsen af bevillingsbrev blive fremsendt
en tilskudsvejledning og skemaer til brug for hhv. regnskabsaflæggelse og
kommunalbestyrelsens bekræftelse på, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og at en
eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes
det tildelte tilskud.
Fakta om pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020
Puljens formål
Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via
flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også på specialskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.
Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for
2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering
på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.
Tilskuddet skal anvendes til lærere i følgende typer af skoler, jf. folkeskoleloven:
 Almindelige folkeskoler
 Specialskoler
 Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
 Heltidsundervisning i ungdomsskoler
Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles
blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler.
Tilskuddet skal anvendes til:
 Løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler,
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler. Løn- og pensionsudgifterne skal svare til de
faktisk afholdte løn- og pensionsudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.
Tilskuddet kan endvidere anvendes til:
 Afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne (fx til it). Det bemærkes, at afledte udgifter skal holdes på et minimum.
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 Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder
ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).
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.
Opfølgning på tilskuddet og afrapportering
Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at
midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål, jf. ovenfor. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering
på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.
En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. I
tilfælde, hvor kommunen ikke indsender redegørelsen for anvendelsen af
tilskuddet og regnskabet, eller hvor redegørelsen og regnskabet ikke
godtgør, at tilskuddet er anvendt som forudsat, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvist.
Der stilles ikke krav om anden afrapportering i forbindelse med tilskuddet, hvilket konkret betyder, at kommunerne ikke skal gennemføre en
evaluering i forhold til faglige resultater og effekter som følge af tilskuddet.
Endelig vil det være muligt for kommunerne at tilbagebetale en eventuel
uforbrugt del af det udbetalte tilskud på baggrund af en foreløbig opgørelse over afholdte udgifter i 2020 med henblik på at begrænse tilbagebetalingens påvirkning af den enkelte kommunes serviceloft i 2021.
Tidsplan
 Udsendelse af brev om det tildelte tilskud (indeværende skrivelse)
 Frist for fremsendelse af udfyldt til-/frameldingsblanket: 24. juni
2020 kl. 13.00.
 Udsendelse af bevillingsbrev og tilskudsvejledning: Primo juli
2020 (forventet)*
 Anvendelsesperiode: Fra 1. januar 2020 til 31. december 2020
 Slutafrapportering: Senest 31. marts 2021
* Bevillingsbrevet udsendes umiddelbart i forlængelse af, at alle kommuner har indsendt til-/frameldingsblanketten.
Der vil blive udarbejdet en FAQ om puljen, denne forventes offentliggjort på ministeriets hjemmeside i uge 25 og vil kunne findes på puljesiden på www.uvm.dk/puljer (find puljen under ”Puljeoversigt”).
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I tilfælde af administrative spørgsmål kan der rettes henvendelse til Puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk, tlf. 33 92 65 14.
Ved indholdsmæssige spørgsmål kan der rettes henvendelse til Sari Saadi,
Sari.Youssef.Saadi@uvm.dk, tlf. 30 68 85 64.
Følgende bilag er vedlagt
 Foreløbig fordelingsliste: Pulje til et generelt løft af folkeskolen i
2020
 Til-/frameldingsblanket: Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020
 Aktstykke 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen i 2020.

Med venlig hilsen
Marie Juel Bech Nielsen
Kontorchef
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