
 

Økonomi- og 

Koncernafdelingen 

 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. 3392 5000 

Fax 3392 5567 

E-mail uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr. 20-45-30-44 

3. december 2015 

Sags nr.: 

029.51Q.541 

  

 

Efterskoler  

Efterskoleforeningen 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 

 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2016 (ÆF16) for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings om-

råde, som regeringen har fremsat den 2. december 2015.  

 

Vi redegør for finansloven som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes medio december 

2015. 

 

I kan finde det elektroniske takstkatalog på www.uvm.dk/takst. 

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2016 på Moderni-

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2016 

 

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

veau for 2016. Taksterne – med undtagelse af bygningstaksten - er op-

regnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 

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

dekset svarende til 1,0 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 

 

2. Nye initiativer på finanslovforslaget 

 

Omprioriteringsbidraget 

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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Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder af et effektivise-

ringskrav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektivi-

seringer i kommunerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæ-

senet.  

 

Det betyder, at uddannelsesområdet – som hidtil har været friholdt – nu 

også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt, det 

vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. 

i 2019. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidra-

get. Frie grundskoler og erhvervsgrunduddannelsen friholdes. 

 

Omstillingsreserven 

Etableringen af omprioriteringsbidraget indebærer, at den hidtidige om-

stillingsreserve afskaffes. Takstreduktionerne på 2 pct. årligt til finansie-

ring af omstillingsreserven annulleres således, ligesom den hermed frem-

komne pulje til initiativer på undervisningsområdet bortfalder. 

 

Statens indkøbsprogram 

FFL2016 er omfattet af niende fase af Statens Indkøbsprogram. Pro-

grammet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for 

blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter hotelophold i 

Danmark, forbrugsstoffer og datatilbehør, trykkeri-, kopi- og printydel-

ser og papir mv. 

 

Som følge af niende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram 

udmøntes der på FFL16 således et effektiviseringspotentiale på eftersko-

lerne svarende til en reduktion af driftstaksterne på i alt 0,1 pct. i 2016. 

 

Forhøjelse af grundtilskud 

Grundtilskuddet er forhøjet med 65.000 kr. pr. skole. Efter ompriorite-

ringsbidraget på 2 pct. udgør grundtilskuddet således 632.100 kr. i 2016. 

 

Forhøjelsen af grundtilskuddet er finansieret af en nedsættelse af drifts-

taksterne med ca. 1 pct. svarende til 588 kr. pr. årselev. 

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

Bortfald af midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling 

I forbindelse med OK13-lovindgrebet blev der på finansloven for 2014 

afsat midler i 2014 og 2015 til partssamarbejde om kompetenceudvikling. 

Midlerne bortfalder i 2016, hvilket medfører, at driftstaksterne reduceres 

med 0,6 pct. i 2016. 

 

4. Øvrige initiativer 
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Dispositionsbegrænsning i 2016 sfa. statens indkøbsprogram fase 10 

Moderniseringsstyrelsen har iværksat tiende fase af statens indkøbspro-

gram. Det forventes, at aftalen træder i kraft d. 1. januar 2016, og at ef-

fektiviseringspotentialet for 2016 vil blive udmøntet som en dispositi-

onsbegrænsning i løbet af 2016. I vil modtage nærmere information, så 

snart effektiviseringen er fordelt på minister- og institutionsområder. 

 

Den tiende fase af statens indkøbsprogram omhandler datakommunika-

tionstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ghita Jakobi Lauenborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 54 95 

Ghita.Jakobi.Lauenborg@uvm.dk 


