Teknisk gennemgang FFL13
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
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Fordeling af bevillinger på § 20

FFL13 § 20. nettobevillinger
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Bevillinger på § 20
Mia. kr. 2013-prisniveau

Grundskole

FFL2013
2.5

Gymnasiale uddannelser

12.3

Erhvervsuddannelser mv.

8.3

Voksen-, efter- og videreuddannelse

3.7

Tværgående aktiviteter

1.2

Administration mv.

0.8

Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.)

1.6

I alt
Nettobevillinger på § 20

30.4
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Aktivitetsudvikling i %

Øvrige områder (voksen- og efteruddannelse, produktionsskoler, efterskoler, hus- og
håndarbejdsskoler samt frie grundskoler) budgetteres fladt i perioden 2013-2016.
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Bevillingsudvikling – aktivitetsstyrede
konti på MBUs område
Mio. kr., 2013-pl

2012

2013

Erhvervsuddannelser

6.116

6.186

Udvikling
2012-2013
70

Hhx og htx

2.765

2.824

59

Almengymnasiale uddannelser

7.724

8.171

447

Voksen-/efterudd.

3.053

3.106

53

19.658

20.287

629

I alt
•
•

Stigning på de gymnasiale uddannelser skal ses i sammenhæng med de tilførte midler som følge af
aftalerne om fleksibelt klasseloft
På erhvervsuddannelserne er udviklingen påvirket af indfasningen på 35 mio. kr. vedr. en styrket
kvalitet

Nye initiativer på FFL13
•Opfyldning af skrænt på EUD
•Nedsættelse af erhvervsuddannelsesudvalg
•Finansieringsomlægning – Arbejdsgivernes Elevrefusion
•Budgetlov og udgiftslofter
•Øvrige initiativer
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Opfyldning af skrænt på EUD
500 mio. kr. årligt til erhvervsuddannelserne i perioden 2013-2016 til
øget kvalitet og kommunal vejledningsindsats anvendes til:
• Takstforhøjelser på undervisningstaxametrene (252,4 mio. kr.) samt
praktikpladstaxametre (38,1 mio. kr.), dvs. i alt 290,5 mio. kr.
• Kvalitetspuljemidler på i alt 142,9 mio. kr. udmøntes til erhvervsuddannelserne på
baggrund af aktivitet
• De resterende 66,6 mio. kr. på reserven i 2013 afsættes til øvrige initiativer på EUD,
herunder videreførelse af vejledningsindsatsen i kommunerne

Herudover
• 35 mio. kr. til styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne afsat i 2012 stiger med yderligere
35 mio. kr. i 2013, hvilket giver et samlet bevillingsløft på 70 mio. kr. i forhold til 2011.
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Erhvervsuddannelsesudvalg
Regeringen nedsætter et erhvervsuddannelsesudvalg, med deltagelse af
arbejdsmarkedets parter, som skal finde konkrete forslag til:
1.
2.

at sikre øget kvalitet i erhvervsuddannelserne
finde grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsproblemet

Udvalget skal bl.a. se på:
• en målretning af EUD mod unge
• en styrkelse og videreudvikling af tilbud til ufaglærte voksne i VEU-systemet
Udvalget nedsættes ultimo august 2012 og fremlægger sine første anbefalinger
på praktikpladsområdet oktober 2012. De endelige anbefalinger fremlægges maj
2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

19-09-2012
Side 8

Finansieringsomlægning og
reserve til praktikpladser mm.
Finansieringsomlægning af AER indebærer, at arbejdsgiverne overtager det
fulde finansieringsansvar for:
• skolepraktikydelsen på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2013 og

• VEU-godtgørelse pr. 1. januar 2014
• Derudover etableres midlertidig præmie- og bonusordning i 2013

Omlægningen frigør reserve på 300 mio. kr. i 2013 0g 2014 og 250 mio. kr. i
2015 og 2016 til uddannelsesinitiativer
• Heraf 180 mio. kr. til praktikpladsområdet
• 120-70 mio. kr. til øvrige uddannelsesinitiativer, endnu ikke udmøntet
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Budgetlov og udgiftslofter
• Medfører udgiftslofter fra 2014
• 2013 er et prøveår

Ændringer på FFL13
• Udsvingsbånd på aktivitetsstyrede konti er afskaffet.
• Børne- og undervisningsministeren gives hjemmel til at nedsætte
taxametertilskuddene som følge af merudgifter i finansåret.
• Pligten til at reagere på forventede merudgifter gælder først fra 2014 og frem.
• Hjemlen til at nedsætte taksterne indebærer en bemyndigelse, men ikke en
pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage
i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.
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Øvrige ændringer på FFL13
• Omstillingsreserven videreført i 2016
• 2 pct. af taksterne lægges i reserve

• Indkøb fase 6
• vedtaget på FL12 og udmøntes på FFL13

• Varsling af Indkøb fase 7
• forventes udmøntet på ÆF13

• Generelt effektiviseringskrav stiger med 0,7 pct. fra 2012 til 2013
• i alt effektiviseringskrav på 1,9 pct. fra 2011 til 2013
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Takstudvikling – regulerede
institutioner
Tabel: Ændring af undervisningstakster fra 2012 - 2013
Finanslov

Initiativ

EUD

2013 (2012) Aftale om klasseloft på de gymnasiale uddannelser

Hhx / Alm.
AMU
htx Gym.
1,1/0,3

1,3*

-0,7

-0,7

AVU Prod.

2012

Styrket kvalitet på EUD grundforløb (i alt 70 mio. kr. i 2012-pl)

2,0

2011

Indfasning af generelt effektiviseringskrav (fuldt indfaset i
2013)**

-0,6

2011

Tilpasning af tilskud til Avu, Fvu og hf- enkeltfag

2010

Udløb af VEU-aftale (efteruddannelse af lærere)

2010-2012

Øvrigt undervisningstakster

0,1

0,2

0,3

-0,5

-0,1

I alt ændring UV-takst fra 2012 til 2013

1,5

0,6/0,1

1,0

-2,3

-0,4

-0,7

-0,6

-0,7

0,2
-1,1

-0,7

Fællesudgiftstaksten er påvirket af indkøb fase 6, samt indfasningen af det generelle
effektiviseringskrav fra 2011. Bygningstaksten er påvirket af det generelle effektiviseringskrav på 0,7
pct.
*Det angivne gælder for stx. For hf er stigning sfa. klasseloftet på 1,8 pct.
**Det generelle effektiviseringskrav er -0,65 pct. Pga. af små justeringer i besparelsesprocenten er den i tabellen på nogle
områder rundet ned til 0,6 og på andre rundet op til 0,7
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Statens Indkøbsprogram
- fase 6
Område

Beløb (mio. kr.)

Takstændring
UV

Takstændring
FÆL

Erhvervsuddannelser (inkl. sosu)

16,5

-2,4(1)

Erhvervsgymnasiale uddannelser

7,4

-2,5

Almengymnasiale uddannelser

10,2

-1,3

AMU

2,1

-0,3

VUC

3,9

Efterskoler

2,4

-0,2(2)

Hus & Hånd

0,1

-0,5(3)

-0,3
-1,2

•

Fase 6 af statens indkøbsprogram omfatter datakommunikation, computere, servere, storage,
rengøring, kontrolcentralydelser og vagttjenester

•

Besparelsespotentialet for hver sektor er opgjort pba. af indkøbsanalyse af selvejende
institutioners indkøb fra 2007

1) På det merkantile område ligger takstreduktion på undervisningstaksten, 2) driftstakst, 3) basistakst

Takstudvikling –
erhvervsuddannelser
• Nyt: Indkøb fase 6 medfører justering på 16,5 mio. kr. svarende
til en reduktion af fællesudgiftstaksterne på ca. -2,4 pct.
• Forhøjelsen af undervisningstaksterne som følge af flerårsaftalen
videreføres, i alt 291 mio. kr.
• Indfasning af takstforhøjelser vedr. mere kvalitet fra FL12 på 35
mio. kr.
• Sidste indfasning af generelt effektiviseringskrav fra FL11 på 0,7
pct. på alle takster
• Øvrige mindre ændringer på under 0,1 pct.
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Takstudvikling – gymnasiale
uddannelser
•Nyt: Indkøb fase 6 på i alt 10,2 mio. kr. på A-gym og 7,4
mio. kr. på E-gym, svarende til en reduktion af
fællesudgiftstaksterne på hhv. 1,3 og 2,5 pct.
•Yderligere takstjustering som følge af aftale om klasselofter.
Samlet i alt 165 mio. kr. i 2013
•Sidste indfasning af generelt effektiviseringskrav fra FL11
på 0,7 pct. på alle takster
•Øvrige mindre ændringer på under 0,5 pct.
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Takstudvikling – voksen- og
efteruddannelse
•Nyt: Indkøb fase 6 medfører en reduktion af
undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på 0,3 pct.
•Takstjustering på AMU som følge af udløb af flerårsaftalen
vedr. voksen- og efteruddannelse på -1,1 pct.
•Sidste indfasning af generelt effektiviseringskrav fra FL11
på 0,7 pct. på alle takster
•Øvrige mindre ændringer på under 0,5 pct.
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