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Orientering om Finanslovforslaget for finansåret 2015 

 

Undervisningsministeriet (UVM) orienterer i dette brev om regeringens 

finanslovforslag for 2015, som er offentliggjort den 26. august 2014. Den 

endelige finanslov for 2015 forventes vedtaget medio december 2014. 

 

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

 

I kan læse finanslovforslaget for 2015 på Moderniseringsstyrelsens 

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2015 

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2015. Alle takster – på nær bygningstakster - er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,0 procent. 

Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svaren-

de til 2,1 procent. 

 

Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 

 

2. Nye initiativer  

 

Indkøb fase 8 

FFL2015 er omfattet af ottende fase af Statens Indkøbsprogram. Pro-

grammet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb, herun-

der for de selvejende institutioner, og omfatter genudbudte indkøbsafta-

ler inden for bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser, telefoni og konferen-

cefaciliteter mv.  

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Ottende fase er indbudgetteret på samme måde som de tidligere ind-

købsbesparelser. På FFL15 udmøntes således et effektiviseringspotentia-

le på efterskolerne svarende til reduktion af driftstaksterne på 0,2 pct. i 

2015.  

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL15 

 

Inklusionstakst 

Inklusionstaksten for 2015 fastsættes endeligt i forbindelse med udarbej-

delsen af ÆF2015 på baggrund af forbruget for skoleåret 2013/14, der 

opgøres i oktober. 

 

Inklusionstaksten på FFL2015 er derfor blot teknisk opregnet fra 2014 

med det generelle løn- og prisindex, men ændres i forbindelse med udar-

bejdelsen af ÆF2015. 

 

Indkøb fase 7 

På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale 

som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil 

fra 2014 til 2015. For efterskolerne stiger effektiviseringen som følge 

heraf med 0,1 pct. fra 2014 til 2015. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Omstillingsreserven 

På FFL15 er der ikke en omstillingsreserve i 2015. Der er på FFL15 fort-

sat en teknisk fremskrevet omstillingsreserve i 2016-2018 svarende til 2 

pct. af taksterne i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018. Der skal på de 

kommende finanslove for 2016 og frem tages stilling til udmøntningen af 

reserven.  

 

Omstillingsreserven er reserveret til omprioriteringer og nye initiativer på 

ministerområdet.   

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2015 kan rettes til under-

tegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ghita Jakobi Lauenborg 

Fuldmægtig 
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