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Orientering om Finanslovforslaget for 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. 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.  
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Omstillingsreserven er reserveret til omprioriteringer og nye initiativer på 

ministerområdet.   

 

3. Initiativer vedr. 2014  

 

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser  

I tilknytning til Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået 

mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er der på FFL15 er der afsat 

3,2 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016, 3,1 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 

2018 til en varig forhøjelse af taksten på kombinationsforløb. Taksten er 

i 2015 fastsat til 53.630 kr.  

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2015 kan rettes til under-

tegnede. 
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