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Orientering om Finanslovforslaget for Finansåret 2015 

 

Undervisningsministeret (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. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 1,0 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-

indekset svarende til 2,1 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 

 

2. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL15 

 

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen 
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På baggrund af aftalen af juni 2013 mellem regeringen, Venstre og Dansk 

Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen forhøjes driftstilskuddet til de 

frie grundskoler med 23,5 mio. kr. i 2015 og frem. 

 

Som led i gennemførelsen af aftalen er bloktilskuddet til kommunerne 

forhøjet i 2014 og frem til finansiering af flere timer i folkeskolen. Kob-

lingen mellem driftstilskuddet og de gennemsnitlige udgifter i folkesko-

len 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 

grundskoler muligheder for at løfte kvaliteten tilsvarende som i folkesko-

len, forhøjes driftstilskuddet således med 23,5 mio. kr. fra 2015, ud over 

forhøjelsen på finansloven for 2014 på 23,5 mio. kr. fra 2014.    

 

Derudover stiger driftstilskuddet med ca. 24 mio. kr. i 2015 som følge af 

ændring i enhedsudgiften i folkeskolen, svarende til en stigning på 0,5 

pct.  

 

3. Yderligere information 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5612 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 


