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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. Nye initiativer  

 

AIT 

Projekt Ambitiøs IT udmønter en række effektiviseringsgevinster på IT-

området på erhvervsskolerne, gymnasierne og vuc’erne. Det er et arbej-

de, der har været i gang siden 2008, og som nu med FFL15 indbudgette-

res med de sidste delelementer. Projektet er af teknisk karakter, og bidra-

ger til, at en række administrative processer optimeres, og at markedet 

åbnes for studieadministrative systemer.  
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På FFL15 er der således på UVM’s område udmøntet en effektivisering 

sfa. AIT på i alt 70,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Det medfører en ef-

fektivisering på administrationstaksterne på 2 pct. i 2015 og frem.  

 

Indkøb fase 8 

FFL2015 er omfattet af 8. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet 

muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb, herunder for de 

selvejende institutioner, og omfatter genudbudte indkøbsaftaler inden for 

bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser, telefoni og konferencefaciliteter mv.  

 

Ottende fase er indbudgetteret på samme måde som de tidligere ind-

købsbesparelser. På FFL15 udmøntes således et effektiviseringspotentia-

le svarende til reduktion af administrationstaksterne på 1 pct. i 2015 og 

frem.  

 

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.   

 

6. Yderligere information 

 

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/. 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2015 kan rettes underteg-

nede. 
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