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Finansministeriet. København, den 19. juni 2017.

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til ved ændring af tekstanmærkning nr.
106 under § 7. Finansministeriet at genoprette kredsen af personalegrupper, der er omfattet af Bar-
selsfonden, da mindre personalegrupper på de selvejende institutioner under Undervisningsministeri-
et for nuværende ikke er omfattet som følge af en fejl i den relevante tekstanmærkning på finanslo-
ven for 2017. Ændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Udgifterne i 2017 på 2,6 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling under §
07.14.39. Barselsfonden ved overførsel fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering.

b. Barselsfonden er på finansloven for 2017 omlagt til en bidragsfinansieret ordning. Omlægningen
indebærer, at ordningen fra 2017 finansieres ved bidrag fra de omfattede institutioner, hvor ordnin-
gen tidligere var finansieret af rammereduktioner fra ministerområderne og fra de generelle reserver.
Derved foretages betalingen nu direkte af institutionerne omfattet af Barselsfondens refusionsord-
ning.

Omlægningen indebærer, at Statens Administration fra 3. kvartal i 2017 skal bidragsopkræve kvar-
talsvis, dog første gang med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2017. Herunder er det forudsat, at de
tidligere rammereduktioner af ordningen tilbageføres til ministerområderne, samt at de på finanslo-
ven for 2017 indbudgetterede negative budgetregulering annulleres samtidig med, at bidragsopkræv-
ningen påbegyndes.

Omlægningen af Barselsfonden og den fremadrettede administration er hjemlet i tekstanmærkning
nr. 106 på § 7. Finansministeriet på finansloven for 2017. Justeringen af tekstanmærkningen på æn-
dringsforslag til finansloven medførte utilsigtet, at kredsen af personalegrupper, der er omfattet af
Barselsfonden, blev ændret.

Fejlen består i, at der i tekstanmærkningens § 1 er indsat et stk. 2, som fastsætter, at de ansatte ved
Barselsfondens institutioner, jf. § 1, stk. 1, kun er omfattet af Barselsfondens refusionsordning, hvis
deres personalegrupper er omfattet af finansministerens eller Finansministeriets lønfastsættelse eller
lønforhandlingsbemyndigelse.

Den relevante afgræsning indgår allerede i § 1, stk. 1, pkt. 2, hvorfor stk. 2, utilsigtet begrænser
kredsen af personalegrupper, der er omfattet af Barselsfonden. Dette betyder, at bestemmelsen ude-
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lukker tidligere omfattede personalegrupper fra Barselsfonden, som finansministeren ikke er lønfor-
handlende eller lønfastsættende for. Fejlen berører nogle personalegrupper på frie fagskoler, efter-
skoler, produktionsskoler, frie grundskoler og kombinerede skoler. Aktuelt betyder det, at eksempel-
vis lærerne på landets friskoler stadig er omfattet af Barselsfonden, da friskolernes overenskomst har
finansministeren som lønfastsættende myndighed, mens øvrigt personale på samme skoler står uden
for Barselsfonden, så længe fejlen ikke rettes.

På den baggrund er der behov for, at § 1, stk. 2, ophæves i tekstanmærkning nr. 106 på § 7. Finans-
ministeriet, således at udbetaling af refusion og opkrævning af bidrag kan ske for hele året 2017 for
de personalegrupper, der før 2017 var omfattet af Barselsfonden.

Ændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017 og får således virkning for hele
året 2017, således at udbetalingerne af refusion fortsætter som tiltænkt i hele 2017.

Det bemærkes, at ændringen af tekstanmærkningen ikke vil have bebyrdende karakter, da bidrags-
opkrævningen vil blive modsvaret af tilbageførsel af bevilling til de af fejlen omfattede institutioner.
Merudgiften, der følger heraf, afholdes inden for Finansministeriets bevilling.

Friskoleforeningen, som repræsenterer en stor andel af de berørte institutioner, har tilkendegivet, at
de udeladte personalegrupper ønskes omfattet af Barselsfonden i 2017.

Fejlen rettes fremadrettet på forslaget til finansloven for 2018.
Bekendtgørelse og cirkulære om Barselsfonden vil ligeledes blive justeret i overensstemmelse med

den reviderede tekstanmærkning.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 specificeres således:

Udgift, mio. kr.
§ 07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

45. Reserver
49. Reserver og budget regulering -2,6

§ 07.14.39. Barselsfonden (Reservationsbev.)
10. Barselsfonden

18. Lønninger / personaleomkostninger 2,6

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at personkredsen, der er omfattet af Bar-
selsfonden, genoprettes med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til ved ændring af tekst-
anmærkning nr. 106 under § 7. Finansministeriet at genoprette kredsen af personalegrupper, der er
omfattet af Barselsfonden, da mindre personalegrupper på de selvejende institutioner for nuværende
ikke er omfattet som følge af en fejl i den relevante tekstanmærkning på finansloven for 2017. Æn-
dringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Udgifterne i 2017 på 2,6 mio. kr., afholdes af den på finansloven opførte bevilling under §
07.14.39. Barselsfonden ved overførsel fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering, således at der
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages følgende:

Udgift, mio. kr.
§ 07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) -2,6
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§ 07.14.39. Barselsfonden (Reservationsbev.) 2,6

Endvidere optages der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 følgende ændring
til affattelse af tekstanmærkning nr. 106 under § 7. Finansministeriet:

Materielle bestemmelser:

Nr. 106. ad 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den stats-
lige Barselsfond:
1) Selvejende institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og lov

om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,
2) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende in-

stitutioner, og hvor Finansministeren eller Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og an-
sættelsesvilkår for institutionens personale,

3) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om
efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studen-
terkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og

4) Designskolen Kolding og Danmarks Innovationsfond.

Stk. 2. Det gælder for institutioner nævnt i stk. 1 nr. 4, at kun ansatte, der har deres primære be-
skæftigelse ved institutionen, omfattes af Barselsfondens refusionsordning.

Stk. 3. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de i stk. 1 omfattede institutioner i
2017 et bidrag på 201 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og
opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er
registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 4. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften
til Barselsfonden er lavere end forventet.

Stk. 5. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indbe-
rette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen ikke
indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag
til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 6. Ressortministerierne skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der jf.
stk. 1, er omfattet af Barselsfonden på hvert ministerområde. Statens Administration kan fastsætte
nærmere retningslinjer for ressortministeriernes indberetninger af omfattede institutioner samt efter-
følgende ændringer heri.

Stk. 7. Statens Administration meddeler institutionen, at denne er omfattet eller udtrådt af Barsels-
fonden, når Statens Administration har modtaget indberetning fra ressortministerierne. Statens Ad-
ministration giver snarest efter modtagelse af meddelelsen fra ressortministerierne tilskudsmodtage-
ren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refu-
sionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Admini-
stration modtages.

Stk. 8. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
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Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1
nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om refusionsordningens anven-
delsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsæt-
telse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 10. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administra-
tion. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Ad-
ministrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations
afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Stk. 11. Tekstanmærkningen har virkning fra og med 1. januar 2017 og har således virkning for
refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2017 eller senere.

København, den 19. juni 2017

KRISTIAN JENSEN

/ Poul Taankvist

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-06-2017
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