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Gæster
Under punkt 3: Uddannelsesleder Kristine Buus Johansen
Under punkt 4: Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk
projektleder Stinne Højer Mathiasen.
Under punkt 8 og 9: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.
Afbud
Lars Krarup
Fra ledelsen deltager:
Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten
Bundgaard, konstitueret prorektor Hanne Sandahl, Digitaliseringsdirektør
Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.
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Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS
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Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde
den 19. september 2019 (5 min)/PS
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3.

Rundvisning på Pædagoguddannelsen Ikast (30 min)

3

4.

Temadrøftelse, et led i visionsproces: Den politiske kontekst
og samfundstendenser (60 min)/PS

3

5.

Digitaliseringssatsning, status (15 min)/BJGR
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6.

Pause (10 min)
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7.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet, drøftelse af rapport (30
min)/PS
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Budgetprognose - 2. kvartal 2019, afrapportering (10
min)/KIBU
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9.

Finanslovsforslaget 2020 og VIAs budget 2020 (20 min) /
KIBU
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10.

Etablering af byggekredit vedr. Nyt Campus Horsens (5
min)/KIBU
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11. Lukket punkt
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12.

Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019
(10 min)/HM
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13.

Skriftlig orientering om omlægning af lån i ejendommen Chr.
M. Østergaardsvej 4, Horsens

10

14.

Skriftlig orientering om de seneste møder i
forretningsudvalget

11

15. Eventuelt
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Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere
dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er
medtaget på nærværende dagsorden.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.
Beslutning
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt ændring i rækkefølgen af
punkter, således at punkt 10 blev behandlet i starten af mødet.

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af
bestyrelsesmøde den 19. september 2019 (5
min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-19

2/11

Sagsfremstilling
Referatet af mødet den 19. september 2019 har været i høring pr. email.
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes
godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at
underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).
Bestyrelsen vil efter (inkl.) det nærværende bestyrelsesmøde ikke
længere underskrive referater på papir, fremadrettet vil alle de på mail
godkendte referater underskrives via Penneo, som bestyrelsen allerede
har anvendt i forbindelse med samtykkeerklæringer/Serviceattest.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen underskriver referater umiddelbart efter mødet via
Penneo.
Beslutning
Det godkendte referat underskrives efter mødet via Penneo.

Punkt 3 - Rundvisning på Pædagoguddannelsen
Ikast (30 min)
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling
Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus
er der forberedt en præsentation af og rundvisning på
pædagoguddannelsen i Ikast.
Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen Ikast, Kristine Buus
Johansen, viser rundt.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.
Referat:
Bestyrelsen blev introduceret til pædagoguddannelsen Ikast, hvor de
bl.a. hørte om lærerprocesserne, samarbejdet med de omkringliggende
kommuner. Bestyrelsen så under rundvisningen et lokale tilknyttet
Playful Learning-projektet og deltog kort i en holdundervisning.
Præsentationen og det uddelte notat vedr. digitaliseringsinitiativer på
pædagoguddannelsen kan tilgås i Prepare.

Punkt 4 - Temadrøftelse, et led i visionsproces: Den
politiske kontekst og samfundstendenser (60
min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0032-7-2-6-19
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Sagsfremstilling
På det seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen havde en indledende
drøftelse af visionsprocessen, var der et stort ønske om at tage en
uddybende drøftelse af den politiske, samfundsmæssige kontekst på et
kommende bestyrelsesmøde.
Denne drøftelse finder sted på det nærværende møde med afsæt i
indlæg fra bestyrelsen:
• Peter Sørensen giver et status på tendenser fra politiske møder
som sektorformand for Danske Professionshøjskoler (10 min)
• Berit Eika holder et indlæg med særligt fokus på ”de
uddannelsespolitiske trends i fremtiden – hvad ser vi på vej” (10
min)
• Bestyrelsens drøftelse (40 min)
• Fokus for punktet er at drøfte tendenser og kontekst som VIAs
kommende vision særligt skal tage højde for.
Under dette punkt er det særligt vigtigt at bestyrelsen tager de
langsigtede briller på og giver input til visionen 2030.
På bestyrelsesmødet den 10. december 2019 vil visionsproces også
være på dagsordenen. Fokus for bestyrelsens drøftelse i december vil
være på en evaluerende refleksion over den nuværende vision
og drøftelse af design og plan for visionsproces i 2020.
Stabschef Lars Christian W. Pedersen og strategisk projektleder Stinne
Højer Mathiasen deltager i behandlingen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen drøfter tendenser og kontekst som vores
kommende vision særligt skal tage højde for.
Beslutning
Peter Sørensen fremhævede indledningsvis følgende temaer, som man
politisk er optaget af:
• Styrkelse af lærer- og pædagoguddannelsen
• Udflytning af velfærdsuddannelser fra de større byer
• En yderligere præcisering af professionshøjskolernes DNA og
kommunikation herom
• Det styrkede samarbejde mellem KL og Danske Professionshøjskoler
om velfærdsuddannelser og de muligheder, det indeholder
• Optagethed af frafald
• Fokus på kommunernes rolle i intro til praktik
Berit Eika holdt en præsentation med fokus på de uddannelsespolitiske
trends og fremhævede følgende tendenser:
• Stigende behov for livslang læring
• Digitalisering og teknologiforståelse
• Ændrede kompetencebehov i fremtiden
• Efterspørgsel efter individualiserede tilbud
• Ny konkurrencesituation på grund af nye spillere på markedet
Bestyrelsen drøftede herefter tendenser og kontekst som vores
kommende vision særligt skal tage højde for, og input givet under
drøftelsen opsummeres her:
• Tættere samarbejde i uddannelsessystemet
• FN’s verdensmål, herunder klimadagsorden, som VIA som
uddannelsesinstitution skal forholde sig til ved at medtænke
klimaelementer i alle uddannelser
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• Fremtidens arbejdsmarked som forventes præget af konkurrence,
optagethed af work-life-balance, interaktion mellem mennesker og
det digitale (”den digitale kollega”)
• VIAs kapacitet i relation til arbejdet med de digitale læringsværktøjer,
som fx læringsalgoritmer
• Hvad er en grunduddannelse (skal det kunne vare et helt arbejdsliv)
og Efter- og videreuddannelse i fremtiden? – det skal man forholde
sig til i visionen/strategien
• Opmærksomhed på narrativer om de unge
• Balance mellem det fremtidsorienterede og det konserverende i
uddannelsessystemet
• Branding af VIA som videnstung modvægt til bølger af ”fake
knowledge”
• Strategiske initiativer skal afspejles i de pædagogiske tilgange
• Det blev foreslået at styrke de enkelte uddannelsessteders egne
identiteter som en måde at indfange de forskellige grupper unge på
• Ambition om faglig dygtighed
• Selv om teknologien kommer til at dominere fremtidens uddannelser,
skal der være et stort fokus på medmenneskelighed og på
uddannelse af verdensborgere
• Strategien skal tage højde for de demografiske udfordringer og
medtænke de unge, der er uden for arbejdsmarkedet og
uddannelsessystemet
• En yderligere styrkelse af samarbejdet med praksis/praktiksteder om
uddannelsesopgaven
Bestyrelsens input vil indgå i det videre arbejde med visionen.
På det næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt et forslag til en
procesplan for visionsarbejdet og strategiarbejdet i 2020.

Punkt 5 - Digitaliseringssatsning, status (15
min)/BJGR
Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling
Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn giver status vedr. den digitale
satsning i VIA.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager statusorienteringen til efterretning.
Beslutning:
Bjarne Grøn gav en statusorientering.
Bestyrelsen gav en række bemærkninger:
• Der var et forslag om, at digitale læremidler medtænkes som et
selvstændigt indsatsområde
• Der var et ønske om, at de kommende statusorienteringer justeres
således at det gennerelle overblik gives skriftligt, og at man på selve
bestyrelsesmøderne dykker ned i udvalgte, særligt prioriterede
indsatsområder og giver et uddybende indblik
• Der var ønske om at få synliggjort milepæle for udvalgte
indsatsområder.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.
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Punkt 6 - Pause (10 min)

Punkt 7 - Evaluering af bestyrelsesarbejdet,
drøftelse af rapport (30 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-9-19

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 19. september 2019 godkendte bestyrelsen et
koncept for evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA, herunder en tidsplan
og spørgeramme.
Det er aftalt, at evalueringsforløbet består af to dele:
1. En spørgeskemaundersøgelse, som alle bestyrelsesmedlemmer
har besvaret i starten af oktober.
2. En dialog i bestyrelsen.
Bestyrelsen skal på dette møde drøfte evalueringsrapporten (bilag) og
ligeledes drøfte eventuelle opfølgende tiltag. Den bilagte rapport er
genereret på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelse af
spørgeskemaundersøgelsen.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik evalueringsrapporten på mødet
den 9. oktober 2019 og har følgende bemærkninger til rapporten:
• FU finder, at evalueringen på de fleste spørgsmål er meget
positiv og at den viser, at VIA har en meget velfungerende
bestyrelse.
• Bestyrelsen bør på bestyrelsesmødet have en åben drøftelse af
evalueringsrapporten, men FU foreslår, at følgende
temaer/spørgsmål får en særlig opmærksomhed på
bestyrelsesmødet:
• Spørgsmål 8 (vurdering af eget bidrag til bestyrelsesarbejdet) og
9 (vurdering om ens kompetencer, erfaring og viden kommer i
spil) og spørgsmål 22 (forretningsudvalget), hvor besvarelserne
er flertydige. Her opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at
uddybe deres besvarelser på mødet
• I forhold til ønsker i kommentarerne om mere viden om hhv.
økonomi, rolle og ansvar tilbydes bestyrelsen i løbet af 2020
mini-kursus/oplæg, som planlægges op til bestyrelsesmøderne
• I forhold til ønske om mere viden om VIAs
uddannelsesaktiviteter i udlandet indbygges dette i årshjulet for
2020.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med afsæt i
evalueringsrapporten og beslutter eventuelle opfølgende tiltag.
Beslutning
Peter Sørensen indledte med at give et resumé af forretningsudvalgets
forberedende drøftelse. FU ser rapporten som et udtryk for, at VIA har
en velfungerende bestyrelse med et godt samarbejde, nogle tillidsfulde
relationer og en velfungerende arbejdsform.
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Bestyrelsen var enig i, at bestyrelsesarbejdet samlet set er
velfungerende. Herefter drøftede bestyrelsen rapporten med særligt
fokus på temaerne:
• Egen indsats og bidrag
• Arbejdsform
• Forretningsudvalgets rolle
• Opfølgning på økonomi
• Bestyrelsens rolle og ansvar
Egen indsats og bidrag
Bestyrelsesmedlemmerne drøftede egen indsats og oplevelse af
værdiskabelse.
Der var et ønske fra bestyrelsesmedlemmerne, at man i endnu højere
grad bruger bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.
Fra ledelsens side tilkendegav man, at bestyrelsens beslutninger som fx
den nye organisering og den nye økonomimodel har en tungvejende og
direkte påvirkning på VIA, men at også bestyrelsens input fra de åbne
temadrøftelser lever videre i organisationen og man arbejder videre med
det både i direktionen og chefgrupper.
Arbejdsform og måder at træffe beslutninger på
Bestyrelsen er overordnet tilfreds med arbejdsformen, og bestyrelsen
kvitterede for den udvikling der er sket over den seneste tid, hvor der på
møderne er skabt mere plads til de tematiserede drøftelser.
Derudover drøftede bestyrelsen måden man træffer beslutninger på.
Forslaget om at bruge håndsoprækning som beslutningsform blev
drøftet, men der var ikke opbakning til at ændre på den måde,
bestyrelsen traf beslutninger på. Den nuværende praksis, hvor
formanden konkluderer på baggrund af den overvejende stemning i de
fremsatte tilkendegivelser på mødet, videreføres. Det enkelte
bestyrelsesmedlem har til enhver tid mulighed for at bede om yderligere
oplysninger i en sag og erklære sig uenig i beslutning og bede om at
optage det i referatet.
Forretningsudvalgets rolle
Formanden præciserede, at forretningsudvalgets primære funktion er at
forberede bestyrelsesmøder. Den nuværende praksis med at vedlægge
referater fra FU-møder og på den måde give bestyrelsen indsigt i FU’s
arbejde fortsætter.
Opfølgning på økonomi
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at VIAs økonomi er
kompleks, og at man på bestyrelsesmøderne ikke har mulighed for at få
en uddybende indsigt. Det blev foreslået, at et udvalg under bestyrelsen
får en specifik opgave med følge økonomien tættere end det er muligt på
møderne, og det blev aftalt at forretningsudvalget får denne opgave.
Derudover blev det aftalt at bestyrelsesmedlemmerne tilbydes et
budgetmøde/minikursus i VIAs økonomi, og det planlægges op til et af
bestyrelsesmøderne i 2020.
Bestyrelsens rolle og ansvar
Der blev efterlyst klarhed om bestyrelsens rolle og juridiske ansvar,
hvilket også planlægges som et særskilt minikursus op til ét af
bestyrelsesmøderne.
Der var et ønske om at bestyrelsen i større grad skal følge op på den
eksisterende strategi.
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Peter Sørensen konkluderede, at forretningsudvalget på det næste
møde kommer med et oplæg til et årshjul for bestyrelsesarbejdet 2020,
hvor man vil medtænke bestyrelsens input fra evalueringen og hvor de
nævnte kurser vil blive indbygget.

Punkt 8 - Budgetprognose - 2. kvartal 2019,
afrapportering (10 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-7-19

Sagsfremstilling
Den endelige og fuldstændige afrapportering af budgetprognosen efter
2. kvartal er vedlagt til bestyrelsens orientering.
Kirsten Bundgaard vil på mødet kort kommentere bilaget.
Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Der var en kort drøftelse af frafald og spørgsmålet hvorvidt der var tale
om en strukturel udfordring. Ledelsen er i færd med at analysere
området og vil vende tilbage til bestyrelsen.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Punkt 9 - Finanslovsforslaget 2020 og VIAs budget
2020 (20 min) / KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling
Med afsæt i finanslovsforslaget for 2020 gives en kort orientering om
forslagets konsekvenser for VIA.
Herefter gives et indblik i VIAs budgetlægningsproces for 2020, som er
karakteriseret ved at være den første budgetlægning i den nye
organisation. Der laves en kort redegørelse for, hvordan VIAs nye
økonomimodel er justeret, således den tager højde for den nye
enhedsorganisation frem for den tidligere hovedområdeorganisering. På
baggrund af bestyrelsens ønske vil der blive givet konkrete eksempler
på, hvordan særligt uddannelsernes budgetrammer er beregnet.
Oplægget præsenteres af Kirsten Bundgaard og Lars Schou.
Som baggrundsmateriale vedlæges et resumé af regeringens forslag til
finanslov for 2020. Det forventes ikke læst, men
bestyrelsesmedlemmerne kan orientere sig i materialet efter behov og
interesse.

Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Kirsten Bundgaard og Lars Schou gennemgik en præsentation med
fokus på forslag til finanslov for 2020, dennes direkte konsekvenser for
VIAs økonomi og gav status for budgetprocessen 2020. Det blev under
præsentationen pointeret:
• at direktionen på baggrund af de konstaterede udfordringer i den
samtidige overgang til ny organisering og ny økonomimodel i
udregningen af uddannelsernes budget 2020 ikke alene vil benytte
sig af en matematisk beregning, men også en forhandlingsmodel
med uddannelsesdekanerne.
• at der med udgangspunkt i de høstede erfaringer med budget 2020
vil være behov for at justere økonomimodellen til budget 2021 og
bestyrelsen vil blive involveret på et budgetmøde i 2020
• at der vil være omtrent samme beløb til uddannelse i 2020 som i
2019.
Præsentationen kan tilgås i Prepare.
Der var et ønske om at få indsigt i de fordelingsmæssige effekter af den
nye økonomidel, og hvis muligt tracket tilbage til hovedområderne.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Etablering af byggekredit vedr. Nyt
Campus Horsens (5 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-4-19

Sagsfremstilling
Som bekendt er VIA igang med at bygge nyt Campus i Horsens. De
løbende byggeomkostninger afregnes med totalentreprenøren CASA
A/S og i løbet af 4. kvartal 2019 vil der være behov for finansiering.
Nykredit har tidligere bevilget en byggekredit på 364 mio. kr. til
finansiering i byggeperioden. Bevillingen har udløb senest den
01.09.2021.
Byggekreditten vil blive nedbragt, når der senere hjemtages realkreditlån
på 254 mio. kr.. Det resterende beløb på 110 mio. kr. vil blive indfriet i
forbindelse med udbetaling af provenuet fra salg af ejendommen Chr. M.
Østergaards Vej 4, Horsens, som fraflyttes når det nye Campus er klar til
indflytning i sommeren 2021.
Der skal til sikkerhed for byggekreditten etableres et ejerpantebrev på
254 mio. kr. med pant i det nye campus, som er beliggende Andreas
Steenbergs Plads 4, Horsens og der skal tinglyses en transport
(fordring) på 110 mio. kr. i provenuet fra salget af Chr. M. Østergaards
Vej 4, Horsens.
Det tinglyste ejerpantebrev vil blive overført til realkreditlånet/lånene, når
disse hjemtages.
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Da sikkerheden for lånet er pant i VIAs ejendom skal bestyrelsen
godkende det.
Bestyrelsesformanden har erklæret sig inhabil i sagen og deltager ikke i
behandlingen af punktet.
Det indstilles,
1. Bestyrelsen godkender at der etableres et ejerpantebrev på 254
mio.kr. med pant i Andreas Stenbergs Plads 4, Horsens og at
der etableres transport i provenuet fra salget af Chr. M.
Østergaards Vej 4, Horsens.
2. Rektor og næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at
underskrive ejerpantebrev på 254 mio. kr. samt transport i
provenu vedrørende salg af Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens
på 110 mio. kr.
Beslutning
Bestyrelsen fulgte indstillingerne.

Punkt 11 - Lukket punkt

Punkt 12 - Orientering om status vedr. VIAs nye
organisering fra 2019 (10 min)/HM
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling
Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere
den nye organisering.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Hovedparten af orienteringspunkterne var dækket under øvrige punkter
på dagsordenen, og pga. tidspres blev orientering vedr. de få
udestående punkter udsat.

Punkt 13 - Skriftlig orientering om omlægning af lån
i ejendommen Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-5-19

Sagsfremstilling
Ejendommen Chr., M. Østergaards Vej 4, Horsens afhændes i
sommeren 2021, hvor VIAs nye Campus Horsens er klar til indflytning.
Selv om der kun er ca. 1 ½ år til, at ejendommen afhændes og
realkreditgælden indfries, så vurderes der alligevel løbende på den
gæld, der for nuværende er i ejendommen. Dette finder sted i
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forbindelse med, at VIA og Nykredit har et løbende samarbejde med
kvartalsvise opfølgninger og sparring på hele låneporteføljen.
Når markedet tilsiger det, så udarbejder Nykredit tilbud på
låneomlægninger, som gennemgås og drøftes med VIA. Omlægninger
vil altid ske med udgangspunkt i og under hensyntagen til den af
bestyrelsen godkendte finansielle politik.
Det er nu anbefalingen, at kontantlån på henholdsvis 84,3 mio. kr. og
55,7 mio. kr. opsiges til indfrielse med udgangen af december måned
2019. Der er tale om kontantlån med restløbetid på 25 år. Lånene
erstattes af et Cibor3 lån.
Den indikative rentebesparelse vil udgøre ca. 6,4 mio. kr. for perioden
01.01.2020 – 15.08.2021, hvor lånet forventes indfriet i forbindelse med
salg af ejendommen. Der er således tale om en betydelig besparelse,
som der er mulighed for at opnå på kort sigt.
Rektor og bestyrelsesformand er bemyndiget til at foretage løbende
låneomlægninger og vil gennemføre omlægningen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om de seneste
møder i forretningsudvalget
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-19

Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges mødenotater fra seneste møder i
forretningsudvalget.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Eventuelt
Sagsansvarlig
Peter Sørensen
Beslutning
Intet at bemærke.

journalnr
U0002-7-4-5-19
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Evaluering af
bestyrelsesarbejdet i
VIA University College
Oktober 2019

Dato: 04-10-2019
Journalnr.: U0002-7-4-9-19
Ref.: EM

Baggrund
I efteråret 2019 har VIAs bestyrelse arbejdet i halvandet år og er ca. en tredje del inde i sin funktionsperiode,
der slutter ved udgangen af april 2022. I den periode har bestyrelsen gjort sig en række erfaringer.
Der gennemføres en evaluering med det formål at:
 Give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over bestyrelsens arbejde og give feedback
til hinanden
 Skabe et fælles grundlag for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet
Evalueringen gennemføres med interne ressourcer i afdelingen Stab, strategi og politisk analyse. Det er kun
bestyrelsesmedlemmer, der involveres i evalueringen.
Evalueringsforløbet består af to dele:
1. en spørgeskemaundersøgelse, som alle bestyrelsesmedlemmer besvarer
2. en dialog i bestyrelsen
Denne evalueringsrapport
På baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen i starten af oktober er
denne rapport genereret.
Rapporten udgør grundlaget for en drøftelse i bestyrelsen den 29. oktober 2019.
Alle 15 bestyrelsesmedlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

1. Det er tydeligt for mig, hvilken rolle, ansvar og beslutningskompetence VIAs
bestyrelse har som det øverste ledelsesorgan

2. Det er tydeligt for mig, hvilken rolle og ansvar jeg som bestyrelsesmedlem
har

3. Har du øvrige kommentarer til bestyrelsesopgaven, er du velkommen til at
skrive dem i tekstboksen
 Tror jeg har skrevet noget af dette før. Har efterhånden skudt mig ind på egen rolle og også
nogenlunde på bestyrelsens rolle - men tænker det er en meget speciel konstruktion, hvor vi
løbende forhandler om vi er (1) en del af de offentlige forvaltning, (2) en selvstændig institution
styret af et formål og et samfundsmandat eller (3) en koncern med fokus på at klare sig i et
marked.
 Bestyrelsesopgaven kompromitteres af lange dagsordener og som følge deraf et manglende rum til
en fornøden og kvalificerende debat. Dette resulterer typisk I, at de fleste bestyrelsesmedlemmer
kan komme med en kommentar og en håndfuld kan komme med to. Netop den kvalificerende debat
er fundamentet for beslutningstagningen.
 Det er mig ikke helt klart hvor tidligt man inddrages som bestyrelsesmedlem i evt. processer, som
ellers er meget afgørende for VIAs fremtid.
Det er muligvis meget naturligt, da der kan være flydende overgange mellem de strategiske og de
operationelle beslutninger.
 Jeg er blevet mere oplyst ift. VIA generelt og mere specifikt hvilken rolle bestyrelsen har.
I starten var det lidt diffust for mig.
Jeg håber at mine bidrag kan bibringe mere værdi end i opstarten.

4. Da bestyrelsen blev etableret i 2018, blev vi på tilstrækkelig vis introduceret
til bestyrelsesopgaven og VIA gennem et introforløb. (Dette forløb er endnu
ikke afsluttet og består af intro til campusser, seminar, studietur mm.)

5. Er der ifølge dig stadigvæk områder, hvor du forsat har brug for at blive
klædt på i relation til varetagelse af bestyrelsesposten i VIA? Hvis ja, bedes du
opliste disse.
 ja, f.eks. hvad er det for uddannelsesaktiviteter VIA har i udlandet.
 Man kan nok altid blive klogere, men på et tidspunkt må man vælge at stole på sin dømmekraft og
handle på det grundlag, det er muligt at få som bestyrelsesmedlem.
 Det juridiske ansvar for VIA heraf i relation til eksempelvis TAW-sagen. Vi er primært blevet
orienteret om det økonomiske ansvar i forbindelse med Erhvervsstyrelsens blanketter.
 En løbende orientering omk udviklingen på de enkelte professioner (tiltag, frafald o.lign)og holder vi
trit med aftager feltet
 Har ikke været tilstede fra starten af, da jeg er studerende.
 Jeg synes, at de økonomiske sammenhænge kan være enormt svære at overskue.
 Se den første kommentar
 Jeg mener at huske, at vi blev tilbudt et kursus eller lignende i hvilken ansvar og rolle man mer
egnerelt har i bestyrelser. Hvis der er muighed for dette, kunne det være interessant.
Måske kunne jeg have behov for en mere præcis forståelse af bestyrelsens rolle og ansvar.

6. Bestyrelsen løser sin vedtægtsbestemte opgave med at varetage den
overordnede ledelse af VIA med succes.

7. Bestyrelsen sætter strategisk retning for VIAs udvikling.

8. Jeg er overordnet set tilfreds med mit eget bidrag til bestyrelsesarbejdet i
VIA

9. Min egen viden, erfaring og kompetencer kommer i spil i bestyrelsesarbejdet

10. Jeg engagerer mig i bestyrelsesarbejdet også mellem bestyrelsesmøderne

11. Bestyrelsen afholder et passende antal møder

12. Mødernes længde (fire timer) er passende vurderet i forhold til omfanget af
dagsordenen

13. Kvaliteten af mødematerialer gør det muligt at træffe beslutninger på et
oplyst grundlag

14. Oplæg, der holdes på møderne (fx af gæster og ledelsesrepræsentanter) er
af høj kvalitet, vurderet både i forhold til indhold, omfang og formidling

15. Bestyrelsen fokuserer i sit arbejde på de rigtige temaer

16. Bestyrelsen involveres i bestyrelsesarbejdet og VIA på et passende niveau
også mellem bestyrelsesmøderne

17. Har du øvrige kommentarer til bestyrelsens arbejdsform og
beslutningsgrundlag, er du velkommen til at skrive dem i tekstboksen
 I forhold til omlægning af at alle penge er VIA penge, syntes jeg ikke at det er gennemskuelig
hvilken betydning det har på de enkelte uddannelser. Jeg syntes at jeg mangler overblik i forhold til
dette.
Evaluering af beslutninger kunne godt fylde lidt mere
 Generelt er arbejdet i bestyrelsen godt planlagt og godt understøttet. Kunne måske godt tænke mig
lidt mere løbende indsigt i økonomien og hvordan maskinen der fungerer, i takt med at den nye
budgetmodel falder på plads.
 Kommentarer til spørgsmålene:
(6) Bestyrelsen følger forretningsudvalgets indstillinger selv med en drøftelse, der involverer kritik.
(7) Som følge af (6) er det min vurdering, at det i høj grad er forretningsudvalget, der sætter den
strategiske retning for VIA.
(8) Grundet de tætpakkede dagsordnener er det svært at komme med et modsvar eksempelvis, når
et bestyrelsesmedlem udtrykker sig på en måde, der er i direkte modstrid med det, vi erfarer på
uddannelserne.
(9) Jf. (8).
(10) Jeg er i høj grad engageret i de beslutninger, vi træffer herunder at forsvare dem, når kolleger
møder mig på gangen og spørger til deres grundlag.
(14) Kvaliteten af indlæggene varierer. Eksempelvis kunne jeg godt have tænkt mig, at man
inviterede en studievejleder til at fortælle om de studerendes trivsel. Det er trods alt dem, der ved
mest om den.







(16) Med involvering bør der i denne sammenhæng forstås "orientering" som eksempelvis i
forbindelse med TAW-sagen.
VIA er ikke et eksperiment men kompetent leverandør. Så et OBS på at forskning og trents ikke
overskygger virkelighed og formål
Der er opgaver og oplysninger der er været manglende for at kunne være helt enig. Til tider har det
været svært at finde ud af baggrunden for tidligere beslutninger.
Der arbejdes med de rette temaer. Spørgsmålet er om man inddrages før nogle beslutninger
allerede er taget.
Det er dog en åben diskussion - jf. første kommentar.
Der er jo også en nødvendig arbejdsdeling mellem bestyrelse og ledelse.
Godt med de forskellige indlæg der øger vidensniveauet.
Godt at komme rundt på de forskellige Campus.
Godt at møde de studerende.

18. Der er et godt samarbejdsklima i bestyrelsen.

19. Har du øvrige kommentarer vedr. samarbejde i bestyrelsen, er du
velkommen til at skrive dem i tekstboksen.
 meget inspirerende bestyrelse med god kompetencer
 Der indstilles også medlemmer af forskellige politiske årsager. Det gør at der kan være temaer som
kan være presset af andre hensyn end de som VIA strengt taget ville have godt af.
Desuden er VIA en organisation som har høj politisk bevågenhed og som ofte vil på pålæg om
bestemte handlinger. Det presser yderligere og er et vilkår.

20. Formanden leder møderne godt - således at møderne gennemføres
effektivt, og der drages klare konklusioner.

21. Formanden skaber gode forudsætninger for, at alle kan bidrage under
møderne

22. Forretningsudvalget løser sin opgave med at forberede bestyrelsesmøderne
med succes.

23. Der er en klar arbejdsdeling mellem direktionen og bestyrelsen

24. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen er godt og konstruktivt

25. Har du øvrige kommentarer vedr. samarbejdet med direktionen, er du
velkommen til at skrive dem i tekstboksen
 Har ikke nok indsigt i tilblivelsen af dagsordenpunkter til at vide præcist, hvordan forholdet er
mellem bestyrelse og direktion. Har indtryk af, at direktionen er lydhør overfor bestyrelsen, når der
er et ønske om at få indsigt - men hvor den berømte grænse mellem kommandobro og maskinrum
går er nok ikke helt klart. Og skal måske heller ikke være det.
 Jeg synes at direktionen gør et godt stykke arbejde i forhold til at orientere og kvalificere
bestyrelsens arbejde.
 *KOMMENTAR TIL DET MED FORMANDEN*: Det er for mig nogle gange svært at vide hvornår og
hvad der træffes beslutninger omkring. Jeg mener også at der burde ændres i hvordan en
afstemning fortages, da der oftes bliver spurgt til om der er nogen imod forslaget hvilket, i stedet
for at spørge hvem der er for forslaget. Hved at ændre dette giver det mere plads til
forskelligeheder og diskution, end den nuærende måde.. Det er lidt underligt at vi ALTID er enige i
alt, når der skal stemmes.
 Det er ikke helt til at gennemskue, hvordan samarbejdet med direktionen foregår
især ifm ansættelse mm
 Der henvises til første kommentar.
 Som også tidligere nævnt har jeg nok behov for en mere præcis rammesætning.

26. Sekretariatet løser sin opgave med at sekretariatsbetjene bestyrelsen,
herunder den løbende kontakt og support, med succes

27. Bestyrelsesmøderne planlægges og organiseres godt

28. Dokumentation og opfølgning på bestyrelsesmøderne er af høj kvalitet

29. VIAs bestyrelse har tilsammen de relevante kompetencer, vurderet i
forhold til opgaven med at varetage den overordnede ledelse af VIA

30. Har du øvrige kommentarer til denne undersøgelse, er du meget
velkommen til at skrive dem i tekstboksen. (Det kan fx være nogle blinde

punkter eller oplevede udfordringer i bestyrelsen, som ikke er italesat i
spørgsmålene.)
 bestyrelsen sammensætning skal, som jeg ser det, ses som en sum af interessenter mere end en
sum af kompetencer - når det er sagt, så synes jeg faktisk at drøftelserne i bestyrelsen (f.eks.
senest om de unge) har et meget højt niveau. Det og andet vidner om, at kompetenceniveauet er
ganske højt.
 Det kan være svært at sidde med i bestyrelsen som studerende. VIA er en stor organisation og der
er mange informationer. Jeg kunne i større grad godt bruge, at de studerende bliver endnu bedre
introduceret til bestyrelsesarbejdet og hvordan man får den rigtige information, når det er
nødvendigt.
Bestyrelsen er rigtigt god til at inkludere de studerende og min klare fornemmelse er også at de
sætter stor pris på de studenredes indsats.
Der er plads til forbedring.
-Mike Musial
 Vi er sjældent inde og drøfte ledelsesdilemmaer. Men vi er jo også en svær flok (medarbejdere,
ledere, direktion, eksterne mm).
Engang imellem er vi for lidt faktaorienterede.
Og engang imellem drøfter vi løsninger uden helt at kende udfordringen.
Men ellers er alt godt.
 Det er superspændende at være bestyrelsesmedlem i VIA, men også krævende og skal man dykke
ned i alle dagsordenpunkter er det tidsmæssigt omfattende.
Og så ros til at man gør sig umage fra VIAs side for at klæde bestyrelsesmedlemmerne på.

Samlet status

Journalnummer: U0034-8-1-7-19
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Budgetprognose 2 – 2019
På baggrund af halvårsregnskabet for 2. kvartal 2019 er der i henhold til det aftalte årshjul blevet
udarbejdet en revideret budgetprognose for 2019, som fremgår af tabellen nedenfor.
VIAs samlede prognose

VIA TOTAL

Q1
Prognose

Q2
Prognose

Afvigelse Q2
ift
budget

2019

2019

2019

(mio. kr.)

(mio. kr.)

(mio. kr.)

Indtægter i alt

1.679,2

1.665,2

-14,0

Lønninger mv.

-1.192,6

-1.198,4

-5,8

-410,2

-400,2

9,9

Afskrivninger

-41,3

-40,1

1,1

Finansielle omkostninger

-35,1

-33,4

1,7

-1.679,2

-1.672,2

7,0

0,0

-7,0

-7,0

Øvrig drift

Omkostninger i alt
Resultat

Som tabellen viser, er der en afvigelse mellem Q1s forventede resultat på 0 mio. kr. og Q2 prognosens
resultat på -7,0 mio. kr.
Som det også fremgår af tabellen, forventes der i Q2 prognosen -14,0 mio. kr. mindre i indtægter end i Q1
prognosen. På den baggrund er der sket en tilpasning af de aktivitetsbestemte omkostninger, der samlet
reducerer omkostningssiden med 7 mio. kr. Dermed viser VIAs samlede Q2 prognose et resultat på -7,0
mio. kr. mod en forventet balance på nul.
På omkostningssiden forventes der afholdt lønudgifter for 1198,4 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. mere end i
Q1. En af de primære årsager hertil er, at nogle budgetter (særligt interne strategipuljer) budgetteknisk har
været registreret som øvrig drift, men udmøntes som lønudgifter. Derfor kan man også se et væsentligt
mindreforbrug på øvrig drift.
Indtægter
De faldende indtægter skyldes dels en yderligere nedgang i aktivitet i form af faldende STÅ-tal på
grunduddannelserne, hvilket reducerer indtægtsgrundlaget med ca. 7 mio. kr., dels et resultat af en
regnskabsteknisk afstemning i forbindelse med budgetsplittet, som blev foranlediget af reorganiseringen,

på ca. 6 mio. kr. Resten udgøres af mindre afvigelser inden for flere områder. Desuden er VIA blevet pålagt
en dispositionsbegrænsning fra ministeriets side på 0,9 mio.kr.
På den baggrund er der sket en tilpasning af omkostningssiden svarende til faldet i indtægter som en del af
den almindelige, løbende budgetopfølgning samt som følge af tekniske reguleringer i forbindelse med
budgetsplit.
STÅ-produktion for 2019
Taxametersystemet tildeler tilskud pr. STÅ (studenterårsværk) for hver studerende, der består eksamen. Da
VIAs budget 2019 blev vedtaget, var det med udgangspunkt i en forventet STÅ-produktion på 17.588 STÅ.
Det udgangspunkt blev ændret i forbindelse med Q1, hvor prognosen endte på en forventet STÅproduktion på 17.150 STÅ. Siden er der sket en yderligere nedgang i forventet antal STÅ på 145 STÅ
svarende til en forholdsvis beskeden reduktion på 0,9 procent. Udsvinget på ingeniøruddannelserne og
sundhedsuddannelserne er det største med 2,8 procent, mens Læreruddannelsen har den mindste ændring
på under én procent, jf. tabellen nedenfor. Byggeri-, Lærer-, Storytelling, design og businessuddannelserne kan notere en fremgang i STÅ set i forhold til Q1-prognosen.

Uddannelsesområde

STÅbudget Q1

STÅ-prognose Forskel
Q2
STÅ Q1-Q2 % ændring

Byggeri

1.480

1.483

3

0,2%

Ingeniør

1.222

1.189

-33

-2,8%

Lærer

2.743

2.749

6

0,2%

Pæd og PAU

3.771

3.722

-49

-1,3%

Soc. & Samf

1.688

1.656

-32

-1,9%

Story, Design & Business

1.932

1.953

21

1,1%

Sundhed

2.014

1.994

-20

-2,8%

Sygepleje

2.301

2.259

-42

-1,8%

17.150

17.005

-145

-0,9%

I alt

Der er på uddannelsesområdet blevet iværksat en række tiltag for at imødegå et yderligere fald i antallet af
STÅ i form af initiativer til øget fastholdelse m.v., Herudover er der blandt andet nedsat en analysegruppe,
som arbejder med fælles koncept og bedre datagrundlag, som forventes at kunne være med til at øge
præcisionen i prognosearbejdet.
Efter- og videreuddannelserne
Det samlede billede af efter- og videreuddannelserne viser, at budgetprognosen for Q2 er tilsvarende den
for Q1. Der arbejdes fortsat med en styrket salgsindsats.
3. VIAs likviditet

Jf. VIAs finansielle politik præsenteres VIAs likviditet for bestyrelsen i forbindelse med de løbende
budgetopfølgninger.

Likviditet - oktober 2018 - september 2019
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Gennemsnit

Set over de seneste 12 måneder har VIA i gennemsnit haft en likviditet på 92,2 mio. kr. Dette svarer til den
besluttede minimumslikviditet. Der er dog enkelte måneder, hvor likviditeten er lav. Likviditeten har fortsat
stort fokus – ikke mindst set i lyset af VIAs store campusbyggeri i Horsens.

VIAs låneportefølje
Jf. VIAs finansielle politik præsenteres VIAs låneportefølje for bestyrelsen i forbindelse med de løbende
budgetopfølgninger.

Samlet set har VIA optaget lån for 1.625,5 mio.kr. Ses der på fordelingen mellem variable og fast forrentede
lån, ses det af ovenstående figur, at andelen af fastforrentede lån (incl. rentesikring i 2019) er på 89 %. I de
kommende år vil denne andel falde, idet der jf. VIAs finansielle politik i højere grad skal arbejdes aktivt med
låneporteføljen for at sikre en passende balance mellem lån med og uden afdrag.

Resumé af
Regeringens forslag til finanslov for 2020
Til: VIAs direktion m.fl.

Overordnet om finanslovsforslaget

NOTAT

Regeringens forslag til finanslov for 2020 blev fremlagt 2. oktober
2019.

Udarbejdet af:
Maiken Kjær Milthers
Specialkonsulent

Dette resumé oplister de dele af finanslovsforslaget, som kan have
relevans for VIA i bred forstand.
Det rummer derfor både direkte økonomiske konsekvenser for VIA,
men også tiltag som vil skabe ny viden knyttet til VIAs professioner,
forretningsmuligheder for efter- og videreuddannelsen, fundingmuligheder og lignende.
Forslaget til finanslov bærer præg af, at det - sammenlignet med tidligere år - ikke indeholder særlig mange nye bevillinger og initiativer.
Dette underbygges af en gennemgang på Altinget (link).
Det skyldes, at en række midlertidige bevillinger (fx under satspuljer
og tidligere finanslove) udløber, at økonomiaftaler med kommuner og
regioner ikke indeholder øremærkede midler samt at en række af regeringens politiske tiltag såsom psykiatriplan, klimalov og sundhedsreform ikke endnu er fremført eller afsat midler til.
Det forventes, at der i finanslovsaftalen vil være flere midler øremærkede til nye tiltag end der er i selve forslaget.
I læsningen af resumeet kan det ligne, at der skæres ned på en række
indsatser eller at finansieringen udløbet. Dette kan dog være udtryk
for, at midlerne til indsatserne er lagt over til kommunernes og regionernes bloktilskud. Det er dermed uvist, om indsatserne fortsætter,
da det vil være op til kommuner og regioner, hvad de selv vil prioritere.

E: makm@via.dk
T: +4587551009
Dato: 17. oktober 2019
Journalnr.: U0001-7-2-3-19
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Læsevejledning
Resumeet er bygget op med et afsnit med hovedpointer på tværs af finanslovsforslaget efterfulgt af mere dybdegående afsnit for hvert ministerområde.
Sidstnævnte indeholder en lang række tiltag, hvor relevansen for VIA skyldes forretningsmuligheder på efter- og videreuddannelsesområdet eller muligheder for ny viden, for eksterne samarbejder eller funding.
Det anbefales, at VIAs direktion og andre, som ønsker et overordnet kendskab til finanslovsforslaget, læser hovedpointerne på de kommende sider, afsnittet om VIAs bevilling samt afsnittet
om UFMs område.
For uddannelsesdekaner, forskningschefer og andre, som er interesseret i at læse i dybden på
specifikke fagområder anbefales det endvidere at læse de afsnit om omhandler relevante ministerier.
For uddannelsesdekaner og forskningschefer, som har et mere tværgående fokus, fx på ledelse, og for projektstøtte-teamet, anbefales det at læse hele resuméet.
Paragrafnumre i parentes henviser til finanslovsforslagets paragraffer med henblik på, at interesserede selv kan slå op i finanslovsforslaget.
Vær opmærksom på, at finanslovsforslaget er opgjort i mio. kr. med én decimal. Resuméet her
kan derfor ikke anvendes til budgetlægning.
Følgende ministerhæfter er blevet gennemgået og indgår i resuméet hvor relevant: Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima- Energi- og Forsyningsministeriet og Generelle reserver.
Følgende ministerhæfter er ikke blevet gennemgået og derfor ikke omfattet af resuméet:
Dronningen, Medlemmer af det kongelige hus, Folketinget, Statsministeriet, Justitsministeriet,
Forsvarsministeriet, Kirkeministeriet, Transport- og Boligministeriet, Pensionsvæsenet, Renter,
Skatter og afgifter, Genudlån, Beholdningsbevægelser, Afdrag på statsgælden og Bevillingsparagraffen.

Hovedpointer
VIAs økonomi
Finanslovsforslaget indeholder følgende tiltag med direkte konsekvens for VIAs økonomi:
- Omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet annulleres fra 2020
- VIA får fra 2020 en kostafdeling knyttet til HF i Nr. Nissum med årligt tilskud på 3 mio. kr.
- Særtilskuddet til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling er 9,5 mio. kr. i 2020 (en
stigning på 0,3 mio.), men 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022
- Bevilling til CFU fastholdes på niveau med 2019
- Uddannelsesloftet foreslås ikke afskaffet
- Bevillingssystemet er fastholdt, herunder at der kun ydes grundtilskud til decentrale udbudssteder
for seks udbudssteder per institution
- Tilskuddene pris- og lønreguleres med 1,3%
- Den arbejdsgiverbetalte del af en sygedagpengeperiode forlænges fra 30 til 40 kalenderdage
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Uddannelse og forskning
Omprioriteringsbidraget på alle uddannelser annulleres fra 2020.
Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres med 168 mio. kr. årligt i 2020-2023.
Der reserveres 50 mio. kr. årligt i 2020-2023 til at understøtte, at lukningstruede VUC’er kan fortsætte.
Regeringen lægger op til at øremærke 1 mia. kr. til grøn forskning, når forskningsreserven skal fordeles.
Efter- og videreuddannelse (UFM og UVMs område)
I forhold til efter- og videreuddannelse er der ikke mange nye tiltag.
Tiltagene under Trepartsaftalen fra 2016 varer til og med 2021. Herefter ligger der en reserve på 56 mio.
kr. som skal udmøntes sammen med aftalens parter.
Der er afsat ca. 40 mio. kr. årligt i 2020-2022 til kvalitetsudvikling på arbejdsmarkedsuddannelserne.
Bevillingen udmøntes til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser efter aktivitet (§ 20.72.07).
Reserver / uallokerede midler
Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
Der afsættes en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på 146,7
mio. kr. i 2020, 194,0 mio. kr. i 2021, 605,7 mio. kr. i 2022 og 926,0 mio. kr. i 2023, i henhold til Aftale om
ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018 (§ 35.11.05).
Regeringsreserve
Der afsættes en reserve i 2020-2023 til højt prioriterede regeringsinitiativer. Reserven er i 2020 ca. 1 mia.
kr. Regeringen vil i efteråret drøfte udmøntningen af aftalen om seniorpension med forligspartierne. På
den baggrund vil aftalen blive indbudgetteret på finansloven for 2020, herunder finansieringen af aftalen
(§ 35.11.19).
Finanslovsreserve
Der er afsat 2,1 mia. kr. i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021, 2022 og 2023, som udmøntes sammen med aftalepartnerne bag finanslovsaftalen.
Regeringen har selv lagt op til, at midlerne går til velfærd, herunder minimumsnormeringer, til uddannelse,
til grønne prioriteringer og til kultur (Pjece, s. 23).
Erhvervsministeriet
Der ligger ingen større nye tiltag på området, men flere interessante mindre tiltag ift. for eksempel kreative erhverv og life science.
Skatteministeriet
Der afsættes 1,5 mia. kr. årligt i 2020-2023 til tiltag inden for skattevæsenet. Regeringen vil i 2020 fremlægge en langsigtet plan for genopretning af skattevæsenet.
Regeringen vil prioritere midler til et nyt skattekontrolcenter med 250 medarbejdere i 2020 (geografisk
placering fremgår ikke).
Justitsministeriet
Der afsættes 1,2 mia. kr. til styrkelse af politi og anklagemyndighed i 2020.
Social- og Indenrigsministeriet
Regeringen afsætter 1,3 mia. kr. for perioden 2020-2023 til socialområdet, heraf 0,4 mia. kr. i 2020. Formålet er blandt andet at styrke indsatsen for udsatte børn og deres familier (herunder at løfte indsatsen i
Grønland) og for de mest udsatte borgere (Pjece).
En artikel fra Altinget (link) konstaterer imidlertid, at det, der prioriteres, er midlertidigt tilskud til børnefamilier på integrationsydelse, gratis tandpleje til udsatte borgere og styrkelse af familieretsområdet. Der
afsættes ikke nye midler til psykiatri eller handicapområdet.
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Regeringen vil videreføre arbejdet med en ny hovedlov for helhedsorienteret indsats over for borgere med
komplekse problemer. Formålet er, at kommunerne kan give en sammenhængende indsats på tværs af
forskellige områder (Pjece).
Regeringen og KL vil sammen, og med inddragelse af interessenter, undersøge, hvad der ligger bag den
stigning i antallet modtagere af sociale foranstaltninger, der har været på socialområdet (Pjece).
Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2020 til en reserve til initiativer på socialområdet. Reserven er afsat til
regeringens prioriterede løft af socialområdet. (§ 15.11.79).
Satspulje-projekter
Det fremgår ikke af finanslovsforslaget, hvordan eksisterende satspulje-projekter skal understøttes, efter
nedlæggelsen af satspuljen under den tidligere regering. Af finanslovsforslaget fremgår derfor en lang
række tiltag, som ikke har budget fra 2020.

Sundheds- og ældreministeriet
Regeringen vil nedsætte en task force sammen med KL og Danske Regioner, som frem mod et sundhedsudspil skal drøfte mulighederne for at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere (Pjece).
Den er også beskrevet i økonomiaftaler for kommuner og regioner.
Regeringen afsætter 300 mio. kr. til ansættelse af flere sygeplejersker i 2020, og 600 mio. kr. årligt i 20212023. Realiseringen af regeringens ambition om 1000 flere sygeplejersker forventes gennemført fra 2021
(Pjece). I finanslovsforslaget fremgår midlerne således: ”Der afsættes en reserve på 300,0 mio. kr. i 2020
og 600,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 til initiativer på sundhedsområdet, herunder f.eks. ansættelse af flere
sygeplejersker”.
Der er afsat midler i 2019-2022 til geografisk udbredelse af Headspace. Headspace er et rådgivningstilbud til unge, som VIAs studerende kan benytte sig af. Formålet med Headspace er rådgivning i de unges
nærmiljø med henblik på at forebygge, at psykiske udfordringer udvikler sig. Inden for VIAs geografi ligger
Headspace pt. i Herning og Horsens og fra 2020 i Aarhus.
Beskæftigelsesministeriet
Som følge af Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af
april 2019 er der afsat 40,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 med henblik på finansiering aftalen.
Børne- og undervisningsministeriet
Omprioriteringsbidraget afskaffes for alle uddannelser fra 2020.
Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres med 168 mio. kr. årligt i 2020-2023.
Klima- Energi- og Forsyningsministeriet
Der ligger en række klimamæssige tiltag i forslaget. De mest relevante for VIA fremgår under forskningsområdet.
Derudover er der afsat en reserve på 102,1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til diverse tilskudspuljer, jf. Energiaftalen fra 2018.
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VIAs bevilling
Udarbejdet af Økonomiafdelingen
Generelt

Det er nu fastslået, at regeringen i forslaget fjerner omprioriteringsbidraget. Dette gælder både på taxametertilskud og faste tilskud (grundtilskud m.v.)

De faste tilskud i 2019 og 2020 udgør (bemærk at kvalitetstilskuddet endnu ikke er udmeldt).

År
Tilskudsbetegnelse
Grundtilskud
Decentrale grundtilskud
Kvalitetspuljen
Momskompensationstilskud
Udlægning af uddannelser( Diakonhøjskolen)
Kostafdeling ved VIA University College i Nr. Nissum
Tilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling
Tilskud til uddannelsesstationer
Tilskud til CFU ved professionshøjskolerne
Bygningstilskud CFU
Styrkelse af udviklings- og evidensbasering

2019
2020 Diff
256.966.180
260.463.454
3.497.274
12.091.734
12.251.910
160.176
8.578.777
- 8.578.777
705.626
714.976
9.350
1.100.000
1.100.917
917
3.000.000
3.000.000
9.209.351
9.459.554
250.204
2.522.500
3.600.000
1.077.500
38.472.274
43.192.945
4.720.671
4.134.984
- 4.134.984
82.406.348
83.493.733
1.087.385
416.187.774
417.277.490
1.089.716

Kvalitetstilskud og tilskud til styrkelse af pædagoguddannelsen
Nikolai Ebsen, SIU, oplyser kvalitetstilskud udmeldes i løbet af efteråret, men forventer, at det vil have
samme størrelsesorden som i 2019.
Nikolai Ebsen oplyser, at der i efteråret vil blive fremlagt et aktstykke for Finansudvalget med henblik på
udmøntning af de 127 mio.kr. til styrkelse af pædagoguddannelsen. Udmøntningen fremgår således ikke af
forslaget til finanslov.
Kostafdeling

VIA modtager et nyt målrettet tilskud til den nye kostafdeling i Nørre-Nissum på 3,0 mio.kr. årligt. Udmøntningen skal efter aftale med Nikolai Ebsen ske i samarbejde med SIU.
TAW

Der gives fortsat et tilskud til TAW i 2020 på 9,3 mio.kr. Af tekstbemærkningen fremgår, at dette tilskud
nedsættet til 3,0 mio.kr. i 2021 og 2022. Finanslovsforslaget forholder sig således ikke til en eventuel videreførelse af særtilskuddet fra 2023:

CFU
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Bevillingen til CFU, der tidligere var opdelt på et bygningstilskud og et aktivitetstilskud er nu slået sammen
til et tilskud. Tilskuddet i 2020 er på niveau med 2019.
Frascati

Frascatibevillingen er fremskrevet og på samme niveau i 2020 som i 2019.
Taksterne

Taksterne er generelt fremskrevet med 1,3 % og afrundet til hele 100-kroner i medsendte oversigt.
Det videre forløb

Økonomi vil nu gå i gang med at beregne en ny indtægtsprognose som vil forelægge snarest.
Vær opmærksom på, at de oversigter, der er optrykt under §19.25 i finanslovsforslaget, ikke kan bruges til
budgetlægning.

Uddannelses- og forskningsministeriet i øvrigt
Uddannelse
Omprioriteringsbidraget på uddannelse annulleres fra 2020.
”Samlet set betyder annulleringen af omprioriteringsbidraget fra 2020, at der tilbageføres 0,7 mia. kr. i
2020. Herudover afsættes 1,3 mia. kr. i 2021 og 1,2 mia. kr. årligt i 2022 og 2023, så der inkl. afsatte reserver til finansiering af tilbageførsel af omprioriteringsbidraget fra 2022 tilføres ca. 1,3 mia. kr. i 2021, 2 mia.
kr. i 2022 og 2,6 mia. kr. i 2023 til uddannelsesinstitutionerne” (Pjece, s. 14).
Forskning generelt og forskningsreserven
Tabellen her viser regeringens forslag til fordeling af forskningsreserven i 2020. Forhandlingerne herom
følger i efteråret. Der øremærkes 1 mia. kr. til ny grøn forskning.
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Note: Pjece, s. 22.
Midlerne til forskningsprioriteter under Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond skal
blandt andet gå til forskning i tidlig indsats, hvor der afsættes ca. 50 mio. kr. i 2020. Formålet er blandt andet undersøgelse af effekten af tidlig indsats for at oplyse videreudviklingen af de økonomiske regnemodeller (Pjece, s. 19).
”Regeringens finanslovforslag fastholder en 3-årig bevillingshorisont for basisforskning- og udviklingsmidler med henblik på at sikre, at de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige forskningsinstitutioner
fortsat kan gennemføre langsigtet forskning og udvikling. I forlængelse heraf foreslår regeringen i 2022 at
afsætte ca. 1.533 mio. kr. til at videreføre visse basistilskud til forskning, herunder ca. 30 mio. kr. til forskningstiltag som led i en klimastrategi for landbruget og 25 mio. kr. til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)” (Pjece, s. 20).
Forskningsreserven står i finanslovsforslaget til at være 1.925 mio. kr. i 2020, 1692 mio. kr. i 2021, 1.997
mio. kr. i 2022 og 3.510 mio. kr. i 2023. Hvis dette holder over de kommende år, vil forskningsreserven
altså blive væsentligt større i 2023 (§ 35.11.02).
Den Frie Forskningsfond
Bevillingen står i selve finanslovsforslaget til at falde fra 1,22 mia. kr. i 2019 til 0,95 mia. kr. i 2020 og frem
(§ 19.41.12). Dette kan skyldes, at forskningsreserven endnu ikke er udmøntet.
Danmarks Innovationsfond (§ 19.44.01):
Strategisk og udfordringsdrevet forskning.
Bevillingen ser umiddelbart ud til at falde markant, men dette kan skyldes, at forskningsreserven endnu
ikke er udmøntet. Midlerne anvendes til områder inden for FORSK2025; nye teknologiske muligheder,
miljø og energi, bioressourcer og klinisk forskning.
Teknologiudvikling og innovation:
Bevillingen stiger med 19 mio. kr.
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Der er afsat 52 mio. kr. i 2020 til en "Proof of Concept"-ordning, der skal understøtte perspektivrige forsknings- eller udviklingsprojekter, hvor der er udsigt til potentielle forretningsidéer, og hvor der er behov for
finansiering til det videre arbejde med udviklingen af idéen. De nærmere rammer for ordningen skal aftales
med universiteterne, jf. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
Iværksættertilskudsordning:
Der er afsat 79 mio. kr. i 2020 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere, der er helt tidligt i udviklingsfasen af innovative projektidéer. De nærmere rammer for ordningen
skal aftales med universiteterne, jf. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
Reserve til iværksætter- og innovationsmiljø ift. kreative erhverv
Der er afsat en ny reserve til et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder tværfagligt om at skabe nye, grønne forretningsmodeller, produkter og services med
udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse på 5 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. årligt i
2021-2022, jf. vækstplan for de kreative erhverv (§ 19.11.79).
Innovationsinfrastruktur (§ 19.46.01):
Tilskuddet til GTS stiger med 3,4 mio. kr. til 313,2 mio. kr. i 2020.
Tilskuddet til innovationsmiljøer bortfalder jf. en planlagt udfasning fra 2019.
Tilskuddet til Innovationsnetværk Danmark stiger med 1,2 mio. kr. til 87,3 mio. kr. i 2020.
Formidling og kvalitet i forskning (§ 19.46.02):
Forskningsformidling: Tilskuddet (herunder til Forskningens Døgn og Forskningsportalen) falder med 5
mio. kr. til 5,2 mio. kr. i 2020 og herefter med 0,2 mio. om året.
EliteForsk bevilges 10,1 mio. kr. i 2020 – på niveau med 2019 - men 0 kr. i efterfølgende år. EliteForskinitiativet, der har til formål at honorere og synliggøre nogle af landets dygtigste forskere. Desuden skal
initiativet bidrage til at styrke unge talenters interesse for forskning.
Grand Challenges bevillingen får 0,5 mio. kr. i 2020. Den står til 29 mio. kr. i 2021, men 0 kr. i efterfølgende
år. På bevillingen afholdes udgifter til Grand Challenges, hvor forskere, virksomheder og organisationer
m.fl. konkurrerer om at udvikle innovative løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer.
Tilskuddet til dansk deltagelse i international forskning (§19.47.01) stiger med 0,5 mio. kr. til 40,1 mio. kr. i
2020. Fra 2021 halveres tilskuddet dog næsten.
Rådgivernetværk EU-DK Support
Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en forsat udvikling af det landsdækkende rådgivernetværk
EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for
forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri (§19.11.03).
Forskellige støtteordninger for studerende
Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse og kilometergodtgørelse for studerende ændres jf. lovændring fra juli 2019, således at rabatten afgrænses fra ”ekstraordinært lange rejser” og fra studerende i lønnet praktik. Kilometergodtgørelsen kan desuden kun fås på dage med faktisk transport mellem bopæl og uddannelsessted (§
19.83.10 og § 19.83.20).
Tilskuddet til stipendier til studieafgift
Bevillingen nedjusteres med 6,4 mio. kr. til 51,2 mio. kr. i 2020. Det fremgår ikke, om ændringen skyldes, at
et faldende antal studerende benytter ordningen (§ 19.83.03.10).
Deltagerbetaling
Bevillingen steg med ca. 40 mio. kr. for 2019 og frem. Der kan af bevillingen til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser gives støtte til ufaglærte og faglærte på maksimalt 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling ved deltagelse på moduler fra akademi- og diplomuddannelser (§19.84.03)
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Finansministeriet
Center for Offentlig Innovation
Regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forlænge bevillingen til Center for Offentlig Innovation til
og med 2021, jf. aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2020. Der er i 2020 og 2021 afsat
10,5 mio. kr. til centeret, hvoraf staten finansierer 4,4 mio. kr., kommunerne finansierer 4,1 mio. kr. og regionerne 2,0 mio. kr. (§ 07.12.02.80).
Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020
enige om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. På kontoen er der afsat 30
mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022 til statslig medfinansiering af Investeringsfonden, til finansiering af
signaturprojekter i kommuner og regioner. Den konkrete udmøntning aftales i forbindelse med de årlige
aftaler om kommunernes og regionernes økonomi.
Parterne har for 2020 prioriteret 10 signaturprojekter, som er udvalgt for at sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Derudover er projekterne udvalgt på baggrund af
bred relevans i det offentlige og spreder sig ud på flere fagområder. Parterne er enige om at udmønte 47,0
mio. kr. i 2020 til signaturprojekter. I regionerne igangsættes følgende projekter: Kunstig intelligens til kvalitetsudvikling i almen praksis (MedCom) 8,0 mio. kr., Prædiktion af sygdomsforværring blandt KOL-patienter (Region Nord) 3,9 mio. kr., Kunstig intelligens til forebyggelse af sygelighed efter tarmkræftkirurgi (Region Sjællands Universitetshospital) 7,7 mio. kr., Kunstig intelligens til bedre tilrettelæggelse af behandlingsstrategi for kræftpatienter (Rigshospitalet) 2,7 mio. kr. og Reduktion af stråledosis ved scanninger
brugt i kræftbehandling (Rigshospitalet) 2,5 mio. kr. I kommunerne igangsættes følgende projekter: Intelligent rehabilitering og målrettet tilbud til borgere (Aalborg Kommune) 4,1 mio. kr., Korrekt og ensartet
sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere (Frederiksberg Kommune) 4,7 mio. kr.,
Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere (Odense Kommune) 7,2 mio. kr., Kortere svartid på
byggeansøgninger og hjælp til indsendelse af rette dokumenter (Københavns Kommune) 4,0 mio. kr. og
Borgere kan få hurtigere visitering af rengøringshjælp med ny teknologi (Esbjerg Kommune) 2,2 mio. kr.
(§ 07.12.03.60).
Børne- og Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
Fonden, som kommer af udlodningsmidlerne, stiger med 4 mio. kr. til 4,3 mio. kr. i 2020. Midlerne uddeles
af Børne- og Undervisningsministeriet (§ 07.18.03).
Projektmidler til friluftsliv
Midlerne, som fordeles af Friluftsrådet, stiger med fra 2,8 til 12 mio. kr. i 2020 og frem (§ 07.18.18).

Erhvervsministeriet
Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Fonden til Entreprenørskab
Bevillingen er i 2020 24,8 mio. kr. - på niveau med 2019. Den stiger de kommende år til 25,8 mio. kr. i 2021
og 31,4 mio. kr. i 2022. De ekstra midler udspringer af Teknologipagten og skal anvendes til at understøtte
aktiviteter og initiativer mv., som er i overensstemmelse med Teknologipagtens formål (§ 08.32.08).
SMV:Digital
SVM:Digital skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder udnytter de forretningsmæssige
muligheder inden for digital omstilling og e-handel. Tilskuddet stiger 17,2 mio. kr. i 2020 og 20,2 mio. kr. i
2021, men falder til 0 kr. i 2022 (§ 08.32.08).
Iværksætterarrangementer
Der afsættes 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til offentlig medfinansiering af større iværksætterarrangementer i Danmark og til markedsføring af Danmark som iværksætternation ved større internationale
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iværksætterevents. For at kunne søge om støttemidler fra puljen kræves det, at projektet samtidig kan
finde privat medfinansiering, jf. finansloven for 2019 (§ 08.32.08).
Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder
Tilskuddet bortfalder i 2020 og frem. Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitetsog kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at
skabe vækst (§ 08.32.08).
Digital Hub Denmark
Digital Hub Denmark, et offentlige-private partnerskab, tildeles 22,6 mio. kr. i 2019, 17,6 mio. kr. i hvert af
årene 2020 og 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022. Midlerne anvendes til drift, aktiviteter og kan uddeles som tilskud til eksterne parter til aktiviteter, der understøtter foreningens formål (§ 08.32.08).
Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse
Puljen kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der understøtter erhvervsfremmebestyrelsens
strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner mv., herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner,
kommuner, fonde, selvejende institutioner mv. (§ 08.32.19).
Vækstfondens bevilling til Matchfinansiering
Bevillingen stiger med ca. 19 mio. kr. til 81,7 mio. kr. i 2020, og falder til 49 mio. kr. i 2021 og 2022. Bevillingen til Små vækstkautionerne fastholdes i 2020, men bortfalder i 2021 (§ 18.33.15).
Markedsføringskonsortier
Tilskud gives blandt andet til promovering af Danmark som life science nation. Derudover er bevillingen
forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til etablering og drift af et markedsføringskonsortium for
dansk kreativitet, der etableres som led i vækstplan for kreative erhverv. Bevillingen støtter desuden Food
Organisation of Denmark, som bl.a. skal bistå lokale ildsjæle med udvikling af madoplevelser i hele landet,
jf. akt. 90 af 28. februar 2019. (§ 08.34.01).
Vækstplan for life science
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af en vækstplan for life science. Reserven
er 30 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 (§ 35.11.21).
Frivillige aktører i landdistrikter
Puljen til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2021 til
en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører. Den nye projekttype skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrer traditionelle
rammer for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer af frivillige og skaber nye former for deltagelse
samt fællesskaber lokalt. Det kan yderligere være projekter, der samler et lokalsamfunds forskellige aktører til at skabe robuste og effektfulde løsninger på lokale udfordringer (§ 08.35.07).

Skatteministeriet
Der afsættes 1,5 mia. kr. årligt i 2020-2023 til tiltag inden for skattevæsenet. Regeringen vil i 2020 fremlægge en langsigtet plan for genopretning af skattevæsenet.
Regeringen vil prioritere midler til et nyt skattekontrolcenter med 250 medarbejdere i 2020 (geografisk
placering fremgår ikke) (Pjece, s. 16-17).

Justitsministeriet
Der afsættes 1,2 mia. kr. til styrkelse af politi og anklagemyndighed i 2020 (Pjece, s. 16).
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Social- og Indenrigsministeriet
Udsatte børn og unge
Forløb for plejefamilier.
Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2023 og frem med det formål at udvikle og
gennemføre et opstartsforløb for plejefamilier, jf. aftale om satspuljen for 2018. Initiativet udmøntes via
udbud og afsættes til udvikling af opstartsforløb samt kursusafvikling (§ 15.26.11.).
Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutionstyper.
Der er fortsat afsat 1 mio. kr. årligt til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. aftale om satspuljen for 2010. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede ansøgere (§ 15.26.15).
Udviklings- og Investeringsprogram på børne- og ungeområdet.
Under satspuljen for 2019 ligger et udviklings- og investeringsprogram på børne- og ungeområdet med
71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og
frem. Programmet har til formål at understøtte en mere videnbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt
i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne. Det skal ske ved at styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børne- og ungeområdet. De årlige indsatsområder for Udviklings- og Investeringsprogrammet udvælges af en faglig styregruppe, hvis
indstilling ligger til grund for den endelige prioritering af konkrete indsatser, der foretages af partierne bag
satspuljeforliget. Områderne for 2020 fremgår dermed ikke af finanslovsforslaget (§ 15.26.21)
Efteruddannelse under anbringelsesreformen.
Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på
børne- og ungeområdet og ledere samt samarbejdspartnere fra leverandør- og almenområdet. I 2019 og
frem er der afsat 6,2 mio. kr. årligt. Midlerne fordeles via tilsagn til uddannelsesinstitutioner, der udbyder
Master i udsatte børn og unge og Den sociale diplomuddannelse. Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til deltagertilskud på masteruddannelsen. Der er afsat yderligere 4,1 mio. kr. årligt til diplomuddannelserne til deltagertilskud og administration (§15.26.54).
Efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale.
Der er afsat midler til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, siden 2010. Der er afsat ca. 13. mio. kr. fra 2019 og frem (reduktion på 2 mio.), som
prioriteres til kursusaktiviteter, der har til formål at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og
indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet. Initiativet gennemføres via indkøb (§ 15.26.56.).
Udsatte voksne og civilsamfund
Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber
Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2018, 5 mio. kr. i 2020 og 24,8 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje med det formål at realisere og forankre konkrete projekter til løsning af lokale sociale problemer, jf. satspuljen for
2018. Ansøgningspuljen udmøntes to gange i hhv. 2018 og 2020. Ansøgningspuljen i 2020 omfatter bevillingerne afsat i både 2020 og 2021. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i kombination med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter. Målgruppen for ansøgningspuljen er
socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.
Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives et projekt, som kan blive til en konkret bæredygtig løsning af
lokale sociale udfordringer eller kan bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre
er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene (§ 15.71.06).
Fagprofessionelles kompetencer inden for samarbejde med den frivillige sektor
Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 (2018-priser) med det formål at undersøge, hvordan fagprofessionelles
kompetencer inden for samarbejde med den frivillige sektor kan styrkes, så frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden endnu bedre jf., aftale om satspuljen for 2018. Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal afdække behov og efterspørgsel på uddannelser og kurser i regi af professionsuddannelserne (§ 15.71.06).
Kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde
Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021 med det formål
at sikre kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde, jf. aftale om satspuljen 2018. Bevillingen er
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afsat til kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde med fokus på både brugerne på det sociale
område og kapacitetsopbygning i frivillige sociale foreninger. Kompetenceudviklingen indeholder dels kursusaktivitet, der afholdes lokalt, samt netværk til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, dels
rådgivning, konsulentbistand og læringsaktiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er
på vej til at etablere sig som forening, der arbejder med kompetenceudvikling af frivillige. Initiativet er en
del af Strategi for et stærkere civilsamfund (§ 15.71.53).
Udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
Der er siden 2017 afsat midler til et Udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet – fra 2020 er
det ca. 64 mio. kr. årligt. Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere videnbaseret
social indsats gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme indsatser og lovende
praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for
støtte efter serviceloven. Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre
relevante videnskilder og indstilling fra en faglig styregruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter, repræsentanter fra videns- og forskningsinstitutioner og repræsentanter fra professionshøjskolerne.
Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle indsats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen
af konkrete indsatser, der foretages af social- og indenrigsministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Indsatserne udmøntes via udbud og ansøgningspuljer (§ 15.75.06).
Housing First for unge
Der oprettes en ansøgningspulje, Housing First for unge, med det formål at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko med 21,2 mio. kr. Puljen udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed eller unge i hjemløshed. Ansøgningspuljens målgruppe er
unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede lever i, hjemløshed. Det forventes, at ca. 5
kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.
Der afsættes derudover midler til at udvikle og understøtte indsatserne i de kommuner, der arbejder med
Housing First for unge. Initiativet udmøntes via eksterne leverandører og afsættes til modeludvikling,
kompetenceudvikling, evaluering mv. (§ 15.75.46).
Social investeringspulje på hjemløseområdet
I forbindelse med satspuljen 2018 er der afsat 15 mio. kr. til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at støtte kommuner, i et samarbejde med regioner, i at omlægge praksis i retning af en
mere fremskudt psykiatriindsats. Ansøgningspuljen udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner,
som indgår i et samarbejde med en region. Ansøgningspuljens målgruppe er hjemløse borgere med ubehandlede psykiatriske lidelser. Det forventes, at ca. 3-5 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen (§
15.75.46).
Kvalitets- og kompetenceløft af den samlede socialpsykiatri
I aftale om satspuljen 2019 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2019, 13,3 mio. kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021, 14,5
mio. kr. i 2022 og 10,5 mio.kr. årligt i 2023 og frem til iværksættelse af en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af den samlede socialpsykiatri (§ 15.75.55).
Herunder kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, hvor der er afsat 4,5 mio. kr. i
2019, 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem, jf.
aftale om satspuljen for 2019. Formålet med initiativet er at styrke viden og kompetencer i socialpsykiatrien inden for centrale temaer som f.eks. rehabilitering og recovery samt inddragelse og medbestemmelse. Dette gøres ved gennemførelse af kortlægning, udvikling og evaluering og rådgivningsforløb samt
udarbejdelse af kursuskatalog samt guidelines for faglig ledelse. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.
Grønlandske studerende
Under tilskuddet til det Grønlandske hus i Aarhus er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til
studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende (§ 15.75.68).
Ældre
Som led i Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt
ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Tilskuddet for 2020 udgør 101,4 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet (§ 15.91.12).
Reserver
Den socialøkonomiske investeringsmodel
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Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreudvikling af
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) (§ 35.11.76).
Initiativer på socialområdet
Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2020 til en reserve til initiativer på socialområdet. Reserven er afsat til
regeringens prioriterede løft af socialområdet. (§ 15.11.79).

Sundheds- og ældreministeriet
Sundhed generelt
Regeringen vil nedsætte en task force sammen med KL og Danske Regioner, som frem mod et sundhedsudspil skal drøfte mulighederne for at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere (Pjece).
Den er også beskrevet i økonomiaftaler for kommuner og regioner.
Regeringen afsætter 300 mio. kr. til ansættelse af flere sygeplejersker i 2020, og 600 mio. kr. årligt i 20212023. Realiseringen af regeringens ambition om 1000 flere sygeplejersker forventes gennemført fra 2021
(Pjece). I finanslovsforslaget fremgår midlerne således: ”Der afsættes en reserve på 300,0 mio. kr. i 2020
og 600,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 til initiativer på sundhedsområdet, herunder f.eks. ansættelse af flere
sygeplejersker” (§ 35.11.11).
Sundhedsstyrelsen (§ 16.11.11)
Under Sundhedsstyrelsen ligger mange tiltag inden for udvikling, forebyggelse og information knyttet til
tidligere finanslove og satspuljer, herunder evaluering af en række af tiltagene. Her oplistes udvalgte tiltag,
som kan være relevante for VIA:
Forebyggelse af udadreagerende adfærd
Som en del af finansloven for 2019 blev Sundhedsstyrelsen tildelt midler til at forebygge udadreagerende
adfærd, blandt andet hos borgere med demens. 4,2 mio. kr. i 2020, 2,7 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022,
blev tildelt til at udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen samt udarbejde undervisningsmateriale med fokus på viden om magtanvendelse, forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd. Kompetenceudviklingsforløbene retter sig
mod ledere og medarbejdere i kommunerne.
Specialisering for SOSU-personale
Sundhedsstyrelsen blev på finansloven for 2019 tildelt 0,3 mio. kr. til en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for to nye specialiseringsveje for SOSU-personalet inden for psykiatri og demens.
Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje
I aftalen om satspuljen for 2018 blev der afsat midler til et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje,
som blandt andet skal udarbejde materialer om en værdig ældrepleje.
Vidensbank om mad, måltider og ernæring
I finansloven for 2018 blev der afsat 1,3 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr.
i 2021 til oprettelse af vidensbank for kommunale cases vedrørende mad, måltider og ernæring og til gode
mad- og måltidsvaner i familier med små børn.
Tilbagerulning af tidligere tilskud (§ 16.11.79)
I finanslov for 2018 blev der afsat en reserve på ca. 210 mio. kr. årligt til et udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kontoen nulstilles fra 2020 og frem.
I finanslov for 2019 blev der afsat en reserve på ca. 138 mio. kr. årligt til en sundhedsreform. Kontoen nulstilles fra 2020 og frem. Der blev også afsat 1,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022
til sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører i forbindelse med deres kontakt til familierne. Midlerne overføres til kommunale bloktilskud.
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
Bevillingen er ca. 45 mio. kr. årligt. I 2020 vil den blive anvendt inden for følgende prioriterede indsatsområder: Seksuel sundhed, Alkoholforebyggelse, Mental Sundhed, Astma og allergi, Tobaksforebyggelse,
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Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse af dopingmisbrug, Fysisk
aktivitet, og Monitorering på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. For 2020 fastlægges de nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde medio 2019 med henblik på udmøntning af midlerne primo 2020. I 2020 er der afsat 3 mio. kr. til finansiering af driften af STOP-linien, 2 mio.
kr. til finansiering af aktivitet i regi af AIDS-Fondet og 0,4 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsens Fyrværkerikampagne.
I 2020 anvendes 2,5 mio. kr. til projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af
kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen og annonceres løbende. De nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde for 2020 forventes annonceret i sensommeren
2019 (§ 16.21.02).
Viden om demenssymptomer
Under Nationalt Videnscenter for Demens er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at udvikle et elæringsmodul om borgere med svære demenssymptomer og en metode til systematisk at mindske symptomerne. Viden udbredes via Nationalt Videnscenter for Demens, ABC Demens (§ 16.33.16).
Sygehuse (somatik) og primær sektor
Epilepsi
Der er afsat 2 mio. kr. i årligt 2019 og 2020, og 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en styrket indsats for
mennesker med epilepsi. Midlerne er afsat som en pulje til regionale og kommunale projekter vedr. tværfaglig funktionsevnevurdering målrettet personens specifikke behov og at det vurderes, om de har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.
Der er afsat 3 mio. kr. i 2020, og 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til, at Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til f.eks. fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder. Der er desuden afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til projekter, hvor
Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med regionerne udvikler og afprøver løsninger, som understøtter
overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi. Der vil også være fokus på videndeling
og udbredelse af løsningerne (§ 16.51.07).
Dansk Center for Hjernerystelse.
Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til etablering Dansk Center for Hjernerystelse. Centrets formål er
at gøre viden om best practice og aktuel evidens lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskade, fagprofessionelle og andre interessenter på området. (§ 16.51.12).
Danske Patienter.
Der gives 5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Tilskuddet til Danske Patienter har til formål at styrke organisationens grundfunktion, så organisationen får mulighed for at optage og støtte flere små patientforeninger og
sikre kvalificeret patient- og pårørenderepræsentation (§ 16.51.13).
Diabetes
Der er afsat 3 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale
med henblik på tilrettelæggelse af individuelt forløb. Puljen kan søges af kommuner.
Der er afsat 3 mio. kr. i 2018, 5,1 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til projekter,
som skal styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Puljen kan bl.a. søges af almen praksis, regioner, kommuner mv.
Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation.
Puljen kan søges af almen praksis, regioner og kommuner. (§ 16.51.31).
Sklerose
Der er afsat midler til en række tiltag i forbindelse med national handlingsplan for sklerose. Herunder er
der afsat 11,0 mio. kr. i 2020 til Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry til en styrket indsats på Sclerosehospitalerne (§ 16.51.54).
Pulje til tidlig indsats for sårbare familier.
Der er afsat 16,7 mio. kr. i 2017, 19,3 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i 2020 til tidlig indsats for sårbare familier. Puljen bruges til prioritering af kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen,
der matcher målgruppens behov og virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen, herunder
til indsatser, der styrker den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen eller målretter de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier (§ 16.51.60).
14/19

Psykiatri
Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.
Der er afsat 58 mio. kr. i 2018, 42,3 mio. kr. i 2019, 52,3 mio. kr. i 2020 og 64 mio. kr. i 2021 til en pulje til
afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet med puljen er at
styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser eller tegn på en psykisk lidelse, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og
uden for psykiatrien. Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner, så midlerne anvendes
både i regionalt og kommunalt regi. Indsatsen skal evalueres, og evalueringen tilrettelægges således, at
regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022 og frem (§ 16.53.19).
Uddannelse i mindfullness-baseret stress reduktion.
Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2018, 3 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til uddannelse af
fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, svarende til uddannelse af ca. 250-260 fagprofessionelle i hele perioden. Midlerne afsættes til uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 år til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til denne aldersgruppe (§16.53.20).
Pulje til bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet
Som led aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 2 mio.
kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet. De frivillige indsatser spænder bredt og kan
have forskellige formål som eksempelvis egenmestring, inklusion på uddannelse og arbejdsmarkedet, tilbagevenden til hverdagslivet eller tidlige og lette indsatser for særligt sårbare gruppe og deres pårørende.
Puljen kan søges af frivillige organisationer, evt. i samarbejde med kommuner og regioner, til at styrke patient/borger- og pårørendeinddragelsen for mennesker med psykiske lidelser. Det kan eksempelvis være
med fokus på egenmestring, pårørendeundervisning og -støtte, programmer for forældre til børn med psykiske vanskeligheder mv. (§16.53.35).
Udbredelse af Headspace
Som led i aftalen om satspuljen for 2019-2022 blev der afsat 21,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 12,0
mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. i 2022 til headspace til oprettelse af flere headspace centre. Headspace er
et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. I headspace kan de unge
ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale uden at
skulle bestille tid. Målet er at forebygge, at unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, gribes inden deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. I dag ligger headspace i 18 byer. Der er dog fortsat potentiale i at
styrke indsatsen ved at oprette nye headspace centre, som kan sikre en bedre geografisk dækning i hele
landet. Et center kan dække mere end en kommune, og det er dermed ikke nødvendigvis målet, at der skal
oprettes et headspace center i alle kommuner.
Forud for oprettelsen af nye headspace centre afsættes midler til en ekstern evaluering af headspace,
både i forhold til effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet. Evalueringen skal ligge til grund for
den videre oprettelse af nye centre.
Med henblik på at sikre en fortsat dokumentation af udbyttet af de forebyggende og rådgivende indsatserne i headspace afsættes op til 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at sikre dokumentation af udbyttet af
de forebyggende og rådgivende indsatserne i headspace, herunder evt. følgeforskning af headspace, eksempelvis i form af en ph.d.-afhandling (§ 16.53.37).
Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser
Der er i satspuljen 2019-2022 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til
en pulje til oprettelse af et kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Centeret skal indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke relevante fagprofessionelles kompetencer/redskaber i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind for
børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig skal der være opmærksomhed på familien frem for barnet alene og dermed fokus på samarbejdet med forældre og andre primærpersoner i barnet eller den unges liv. Kompetencecenteret oprettes ved, at relevante aktører kan ansøge om
at oprette centeret, eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området (§16.53.38).
Kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR
Som led satspuljen på for 2019-2022 blev der afsat 19,3 mio. kr. i 2020, 39,6 mio. kr. i 2021 og 42,5 mio.
kr. i 2022 til en pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.
Formålet med puljen er at styrke og ensarte PPRs tilstedeværelse i hverdagen for alle børn og unge med
mistrivsel, psykiske lidelser eller tegn herpå på tværs landet. Samtidig skal kvaliteten højnes og ensartes.
Målet er at understøtte, at PPR kan bidrage til, at indsatserne for børn og unge i mistrivsel leveres på rette
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tid, sted og niveau under hensynstagen til organisering, samarbejdsrelationer, de forskellige faggruppers
ansvarsområder, kompetencer mv. Dermed er det også formålet at undgå at sygeliggøre børn og unge
unødigt med tilhørende unødvendig henvisning til behandlingspsykiatrien. Med et behandlingsmæssigt
fokus får PPR et stærkere sundheds- og social- og undervisningsfagligt sigte.
Forud for udmøntning af puljen skal der laves et fagligt arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR, herunder en kortlægning af viden og praksis i dag. Kommunerne kan søge puljen på baggrund af det faglige arbejde. Puljen kan ansøges i 2020 og i 2021. Dermed forventes flere kommuner at få tildelt midler i 2021
end i 2020. Der afsættes endvidere midler til implementeringsstøtte i kommunerne samt til evaluering af
implementeringen (§ 16.53.40).
Ældre
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab
Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 til en pulje til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, jf. aftale om satspuljen for 2018. Puljen skal bidrage til at skabe tværfaglige samarbejder og igangsætte systematiske indsatser for i højere grad at forhindre, at ældre rammes af de negative, sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med uplanlagt vægttab og underernæring. Indsatserne skal afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Der gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på efterfølgende at skabe et grundlag for udbredelse af gode erfaringer i kommunerne (§ 16.65.26.).
Handlingsplan "Det gode ældreliv"
Som led i aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 2,7 mio. kr.
i 2019, 47,3 mio. kr. i 2020, 52,3 mio. kr. i 2021 og 62,8 mio. kr. i 2022 til en handlingsplan for "Det gode
ældreliv".
Handlingsplanen skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at
færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Forud for udmøntning af midlerne til
handlingsplanen udarbejder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt videnscenter for en værdig
ældrepleje et fagligt oplæg, herunder en ekstern analyse af overgangen fra arbejdslivet til ældrelivet. Det
faglige oplæg skal foreligge primo juni 2019, hvorefter handlingsplanen for den videre indsats udarbejdes.
Den konkrete udmøntning af de afsatte 165,1 mio. kr. til den videre indsats i 2019 - 2022 forhandles med
satspuljepartierne i efteråret 2019 (§ 16.65.52).
Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
Jf. finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 6,3 mio. kr. i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021 og 9,7 mio. kr. i 2022 til at
udvikle og gennemføre 65-75 implementerings- og læringsforløb på plejehjem, i hjemmeplejen og midlertidige ophold, som skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne i egen praksis med henblik på at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af vold og trusler om vold.
Forløbene henter inspiration fra Voldsforebyggelsespakkerne og Socialstyrelsens indsatsteam. Forløbene
tænkes sammen med de formelle kompetenceudviklingsaktiviteter under Sundhedsstyrelsen. Der afsættes endvidere 0,8 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til evaluering af forløbende i 2021-2022 (§ 16.65.59).

Beskæftigelsesministeriet
Arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode
Regeringen ønsker at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengesystemet fra 30 til 40
dage med ikrafttrædelse 1. juli 2020 (§ 17.19.78).
Arbejdsmiljø
Aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
Som følge af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af
april 2019 der afsat 40,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 med henblik på finansiering aftalen (§ 17.19.79).
Viden og data
Der er afsat yderligere 4,0 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021 og 2022 til initiativ om åbne offentlige arbejdsmiljødata. Som følge af den daværende VLAK-regerings udspil "Mere nærvær - mindre sygefravær" er
der afsat yderligere 12,1 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til initiativ om udvikling af videnspakker om
forebyggelse og fastholdelse samt etablering af rejsehold (§ 17.21.01).
Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
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Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter har været brugt til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre, herunder mulighed for diplomuddannelse. Puljen er reduceret i 2019 og 2020, og der er ikke afsat midler til den fra 2021 (§ 17.46.42).
Beskæftigelse
Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
En række bevillinger udløber i 2019, herunder til brobygningsforløb for udsatte unge (§17.46.65).
Jobrotation
Jobrotationsordningen udvides fra 1. januar 2020, så også ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, samt personer i jobafklaringsforløb og sygedagpengemodtagere, der ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, fremover kan ansættes som jobrotationsvikarer. De øvrige betingelser for jobrotation
skal være opfyldt (§ 17.46.74).
Ordningen om jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse har til formål at give offentlige og private arbejdsgivere ret til en jobrotationsydelse, når beskæftigede med videregående uddannelse,
som ikke kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, dvs. beskæftigede med en kortere
eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU), deltager i efteruddannelse og der samtidig ansættes en ledig som vikar (§ 17.46.74).
Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet
Som følge aftale om satspuljen for 2019 oprettes en pulje med 5,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.
Puljens formål er at integrere og/eller reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet, med
henblik på ordinær beskæftigelse. Puljen kan ansøges af virksomheder, frivillige organisationer, selvejende
institutioner og andre aktører mv.
Der kan af puljen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering
og lignende (§ 17.59.14).
Pulje til initiativer for personer med handicap
Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere
og fastholde dem på arbejdsmarkedet. Puljen har 7,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020, og derefter ingen midler. Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik
på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes
støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap.
Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud,
kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen
kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats over for personer med handicap i
jobcentrene.
Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre
aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. Der afsættes midler til
køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af
konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv. (§ 17.59.21).
Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
På finansloven for 2018 afsat 10 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2020 og
2021 til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv. Tilskudsmodtagere kan være virksomhedsnetværk eller virksomheder der ønsker at etablere et netværk (§ 17.59.22).

Børne- og undervisningsministeriet
Omprioriteringsbidrag
På forslag til finansloven for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret for alle uddannelsesbevillinger fra
2020 og frem.
Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
I satspuljen for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til initiativer, der har
til formål at synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap på tværs af uddannelsessystemet
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og videre ud på arbejdsmarkedet. Det forudsættes, at aftalepartierne for satspuljen godkender den konkrete udmøntning.
Reserver og uallokerede besparelser
Udløb af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
Der er afsat en reserve på 56 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som skal udmøntes sammen med arbejdsmarkedets parter ved trepartsaftalens udløb. Midlerne stammer fra initiativer under trepartsaftalen, som er
udløbet (§ 20.11.79).
Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet
Der er afsat en reserve på ca. 46 mio. kr. i 2020 og ca. 61 mio. kr. årligt i 2021-2023, som skal udmøntes i
forbindelse med opfølgning på eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet, herunder harmonisering af
udkantstilskuddet fra 2020 og frem (§ 20.11.79).
Negativ budgetregulering som følge af aftale om justeringer af folkeskolen
Der er anvist en negativ budgetregulering (besparelse) på ca. 193 mio. kr., som skal anvendes til at finansiere aftale om folkeskolen fra januar 2019. Udmøntningen af besparelsen indgår som led i den samlede
aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår finanslovaftalen (§ 20.11.79).
Der er uklart, om dette knytter sig til lukningen af skolepuljen jf. nedenfor.
1.000-dages-program - en bedre start på livet
En række ansøgningspuljer blev oprettet med ansøgning i 2019, herunder til kompetenceudvikling for pædagoger. Puljerne har dog ikke midler efter 2019 (§ 20.21.04).
Folkeskolen
Fagligt løft af folkeskolen
Der er i tidligere og i 2020 afsat ca. 125 mio. kr. til kommunerne til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen. Midlerne udløber i 2020
(§ 20.29.11).
Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen
Der er afsat 8,8 mio. kr. 2018, 20,5 mio. kr. i 2019, 17,7 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021. Midlerne kan
anvendes til afholdelse af udgifter til gennemførelse af forsøgsprogrammet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og øvrigt pædagogisk personale på folkeskolerne samt undervisere på professionshøjskolerne mv. (§ 20.29.14.).
Skolepuljen
Resterende midler i skolepuljen i 2020 på 165,1 mio. kr. tilbagerulles, da puljen har været kritiseret for at
blive fordelt tilfældigt (Pjece, s. 28).
Erhvervsuddannelser
Udbud af erhvervsuddannelse i tyndt befolkede områder
I forbindelse med aftalen Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, afsættes der 10 mio. kr.
årligt i 2020-2022 til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder (§ 20.38.02).
Tilskud til nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser
Bevillingen på ca. 8,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 anvendes til en ansøgningspulje til etableringstilskud
ved oprettelse af nyt udbud af erhvervsrettede ungdomsuddannelser i områder, hvor der ikke er et tilsvarende udbud i forvejen, jf. første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele
Danmark og henvisningstaxameter af april 2019. Tilskud kan ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasial uddannelse, private gymnasier og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.38.02).
Kvalitetsudviklingspulje
Bevillingen stiger fra ca. 38 mio. kr. i 2019 til ca. 100 mio. kr. årligt i 2020-2023. Af bevillingen kan afholdes udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Denne del af bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier. Bevillingen derudover bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid
institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og drift af videnscentre (§ 20.38.11).
Initiativer aftalt ifm. Fra folkeskole til faglært
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I forbindelse med aftalen Erhvervsuddannelser til fremtiden fra 2018 er der afsat 8,5 mio. kr. i 2019, 9,6
mio. kr. i 2020, 8,1 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022.
Bevillingen skal anvendes til udgifter forbundet med implementering af, at dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne, en forsøgsramme til forsøg på social-og sundhedsuddannelserne, der eksempelvis kan udmøntes ved, at eleverne har mere praktiktid i kommunerne og mindre praktiktid i regionen, udvidelse af forsøg med EUD i 8. og 9. klasse i kommunerne samt understøttelse af, at
folkeskolelærere og vejledere kan komme i praktik på erhvervsskolerne (§ 20.38.11).
Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
Bevillingen fastholdes på niveau med tidligere år. Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelser efter aktivitet (§ 20.38.12).
Tilskud til forsøg med iværksætteruddannelse
Der ydes tilskud til Niels Brock til forsøg med uddannelsen til iværksætter. Uddannelsen har et samlet optag på 210 elever med op til 35 elever halvårligt fra august 2019 til januar 2022 (§ 20.38.15).
Forberedende grunduddannelse
Kompetenceløft af lærere og ledere
Der er afsat 20,5 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020, og ca. 36,4 mio. kr. årligt i 2021-2022 til kompetenceudvikling af lærere og ledere på forberedende grunduddannelse. Der kan af bevillingen afholdes udgifter
til, at andre organisationer og institutioner, som fx professionshøjskoler, kan udvikle og afholde kompetenceforløb relateret til forberedende grunduddannelse samt til evaluering (§ 20.55.10).
Kvalitetspulje
Der afsættes fra 2023 og frem en pulje til kvalitetsudvikling af den forberedende grunduddannelse. Af
kontoen kan afholdes udgifter til at fremme forberedende grunduddannelses kvalitet. Puljen er i 2023
20,7 mio. kr. (§ 20.55.10).
VUC
Der reserveres 50 mio. kr. årligt i 2020-2023 til at understøtte, at lukningstruede VUC’er kan fortsætte
(Pjece, s. 15).
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Der er afsat ca. 40 mio. kr. årligt i 2020-2022 til kvalitetsudvikling på arbejdsmarkedsuddannelserne.
Bevillingen udmøntes til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser efter aktivitet (§ 20.72.07).

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
EUDPs bevilling står til at falde fra ca. 430 mio. kr. i 2019 til ca. 183 mio. kr. i 2020 og frem. Dette skyldes
dog, at forskningsreserven ikke er fordelt for 2020, og den endelige bevilling afhænger af fordelingen.
Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-deponering kan der gives tilskud til.
Diverse tilskudspuljer under Energiaftalen
Der er afsat en reserve på 102,1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til diverse tilskudspuljer, jf. Energiaftalen fra
2018 (§ 35.11.54).
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