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Orientering om Finanslovforslaget for Finansåret 2014 

 

Undervisningsministeret (UVM) orienterer i dette brev om regeringens 

finanslovforslag for 2014, som er offentliggjort den 27. august 2013. Den 

endelige finanslov for 2014 forventes vedtaget medio december 2013. 

 

1. Takstudvikling 

Nedenstående tabel viser takstudviklingen for frie grundskoler. 

 

Tabel: Takstudvikling ift. 2013 ekskl. pris- og lønregulering 

Procent 2014 

Driftstilskud: -2,9 

    Heraf nedsættelse af tilskudsprocent til 71 pct.: -1,2 

    Heraf ændring i enhedsudgiften i folkeskolen: -2,6 

    Heraf folkeskolereform og kompetencemidler.  0,9 

Bygningstilskud 0,0 

Øvrige tilskud 0,0 

Specielle tilskud 0,0 

 

Taksterne på finansloven er, udover ændringerne i tabellen, opregnet til 

det forventede pris- og lønniveau for 2014. 

 

Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,5 procent. 

 

Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svaren-

de til 0,9 procent. 
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Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 

 

2. Nye initiativer  

Midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling 

Ifm. OK13 blev afsat 64 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til partssamarbej-

de om kompetenceudvikling på de frie skoler, ungdoms- og voksenud-

dannelserne og produktionsskolerne. Som følge heraf forhøjes driftstil-

skuddet til frie grundskoler med 21,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. 

 

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen 

På baggrund af aftalen mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti 

om et fagligt løft af folkeskolen forhøjes driftstilskuddet til de frie grund-

skoler med 23,5 mio. kr. i 2014, og med 47 mio. kr. i 2015 og frem. 

 

Som led i gennemførelsen af aftalen forhøjes bloktilskuddet til kommu-

nerne i 2014 og frem til finansiering af flere timer i folkeskolen. Koblin-

gen mellem driftstilskuddet og de gennemsnitlige udgifter i folkeskolen 

indebærer, at driftstilskuddet vil stige med beregnet 47 mio. kr. årligt fra 

2017 og frem, dog med halv virkning i 2017. For at give de frie grund-

skoler muligheder for at løfte kvaliteten tilsvarende som i folkeskolen 

forhøjes driftstilskuddet således fra 2014.   

 

Som følge af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen nedsættes tilskuddet 

til SFO desuden i 2017 til 9.445 kr. (2014-niveau) som gennemsnit for 

året, og til 7.867 kr. (2014-niveau) i 2018 og frem. Det skyldes, at aftalen 

medfører en omprioritering, herunder regnskabsmæssigt, af ressourcer 

fra SFO til folkeskolen i 2014 og frem, der modsvares af et reduceret 

pasningsbehov.  

 

Driftstilskuddet til de frie grundskoler vil som følge heraf stige med be-

regnet 111 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, dog med halv virkning i 2017. 

Denne forhøjelse af driftstilskuddet er alene et resultat af en teknisk om-

flytning af udgifter i de kommunale regnskaber. Derfor nedsættes til-

skuddet til SFO til de frie grundskoler med virkning fra 2017 og frem 

svarende til forhøjelsen af driftstilskuddet i 2017 og frem.  

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL14 

Genopretningsaftalen 

Som følge af VK-regeringen og Dansk Folkepartis aftale om genopret-

ning af dansk økonomi nedsættes driftstilskuddet med 1 procentpoint i 

2014. 
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4. Forventede initiativer på ændringsforslaget 

De på finansloven og i takstkataloget anførte takster for de frie grund-

skoler er foreløbige takster, som forventes ændret på ændringsforslaget 

til finanslovforslaget for 2014 i efteråret 2013. 

 

Det skyldes, at skoleforeningerne på det frie grundskoleområde den 1. 

juli 2013 har rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet 

og indstillet, at der af driftstilskuddet i 2014 afsættes i alt 272 mio. kr. til 

puljen til specialundervisning og til inklusionstilskud i stedet for den tid-

ligere indstilling fra april 2013 på 232 mio. kr.  

 

På finanslovforslaget for 2014 er der afsat 232 mio. kr. af driftstilskuddet 

til puljen til specialundervisning og inklusionstilskud som oprindeligt 

indstillet af skoleforeningerne. En ændring af det afsatte beløb til puljen 

til specialundervisning og til inklusionstilskud kan først ske i forbindelse 

med udarbejdelsen af ændringsforslaget til finanslovforslaget i efteråret 

2013.   

 

5. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2013 

Finansministeriet har d. 13. juni 2013 udstedt ’Cirkulære om begrænsning 

af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2013’. 

Cirkulæret fastsætter, at der i 2013 gennemføres en dispositionsbegræns-

ning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2013 under 

den statslige drifts- og lønsumsramme. Det skyldes, at der med OK13 

forventes en lavere offentlig lønudvikling i 2013 end forudsat ved udar-

bejdelsen af finansloven for 2013. 

 

Dispositionsbegrænsningen for Undervisningsministeriets driftsramme, 

hvorunder de selvejende uddannelsesinstitutioner hører, udgør 86,3 mio. 

kr.  

 

De selvejende institutioner vil modtage nærmere information om ud-

møntningen af dispositionsbegrænsningen primo september 2013. 

 

6. Yderligere information 

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst. 

 

I kan læse finanslovforslaget for 2014 på Moderniseringsstyrelsens hjem-

meside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/. 

 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5612 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 


