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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. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

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

indekset 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 ændringsforslaget 

 

Den 2. oktober 2015 blev der indgået Aftale om udmøntning af negativ budget-

regulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Afta-

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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len blev indgået mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Det Konservative Folkeparti. 

 

Aftalen indeholder en række initiativer på ministeriets område. Nedenfor 

redegøres der nærmere for de af initiativerne, som omfatter udbydere af 

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det bemærkes, at Geografisk 

grundtilskud indføres fra 2016 og frem. 

 

Geografisk grundtilskud 

På ÆF16 indføres fra 2016 og frem en omlægning af økonomistyringen 

for de selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner, således at basistil-

skuddet for institutionerne øges med 1,0 mio. kr. årligt.  

 

Omlægningen gennemføres udgiftsneutralt indenfor de enkelte sektorer 

(Institutioner for erhvervsrettede uddannelser, almene gymnasier og 

VUC). Konkret betyder det, at alle takster til erhvervsuddannelserne og 

de erhvervsgymnasiale uddannelser omlægges med ca. 1,0 pct., at alle 

takster til stx omlægges med 1,9 pct., og at alle takster til almene voksen-

uddannelser omlægges med 0,9 pct. 

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget 

 

Omprioriteringsbidraget 

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. 

 

Mere målrettet brug af AMU-kurser 

Ifm. regeringens prioriteringer på finanslovforslaget for 2016 er det be-

sluttet at målrette midlerne på AMU-området. Det sker gennem to tiltag: 
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 Forbrugsrammen på AMU nedskrives med 30 mio. kr. årligt fra 

2016 og frem. 

 En del af finansieringen af kurserne i fælleskatalogerne rykkes fra 

undervisningstaksten og over til deltagerbetalingen. Uddybning 

af tiltaget findes i bilag 1. 

 

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 erhvervs-

rettet voksen- og efteruddannelse svarende til en reduktion af fællesud-

giftstaksterne på i alt 0,2 pct. i 2016 og frem 

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

Aftale om vækstpakke 2014  

Aftale om en vækstpakke blev indgået i juni 2014 mellem regeringen, 

Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti. Aftalen indeholder ni initiativer på AMU-området, jf. også 

bilaget ”Initiativer på erhvervsrettet VEU” 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140825%20I

nitiativer%20paa%20erhvervsrettet%20VEU.pdf  

 

Der henvises i øvrigt til orienteringsbrevet om finanslovsforslaget for 

2015, for yderligere uddybning af vækstpakken fra 2014. 

https://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140826%20

Erhvervsrettet%20voksen%20og%20efteruddannelse.pdf 

 

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 undervisningstaxametre-

ne reduceres med 0,5 pct. i 2016. 

 

5. Øvrige initiativer 

 

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-

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140825%20Initiativer%20paa%20erhvervsrettet%20VEU.pdf
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140825%20Initiativer%20paa%20erhvervsrettet%20VEU.pdf
https://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140826%20Erhvervsrettet%20voksen%20og%20efteruddannelse.pdf
https://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140826%20Erhvervsrettet%20voksen%20og%20efteruddannelse.pdf
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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. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Bruun Breinbjerg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 54 64 

Kasper.Bruun.Breinbjerg@uvm.dk 

 

Jakob Lylloff Henriksen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 52 59 

Jakob.Lylloff.Henriksen@uvm.dk  
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Bilag 1: Fokusering af statstilskuddet til kurser i fælleskataloget 

 

I 2016 og frem vil der ske en fokusering af de statslige tilskud til AMU 

ved en ændring af tilskuddet til kurserne i fælleskatalogerne. Fokuserin-

gen omfatter en nedsættelse af undervisningstaksten, samt en tilsvarende 

stigning i deltagerbetalingen på kurserne i fælleskatalogerne. 

 

Der er i den konkrete indbudgettering taget højde for den midlertidige 

takstforhøjelse for kurserne i takstgruppe 3, samt den midlertidige ned-

sættelse af deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser, der 

stammer fra vækstpakke 2014. 

 

Tiltaget medfører følgende undervisningstakster og deltagerbetalingsni-

veauer for hhv. ordinær og virksomhedsforlagt aktivitet: 

 

Tabel 1: Takst og deltagerbetaling for ordinær aktivitet 

Ordinær aktivitet, kr. pr. årselev 2016 2017 2018 2019 

Kurser med lav deltagerbetaling 
    Deltagerbetaling 51.200 51.360 53.760 54.400 

Undervisningstakst 21.560 20.960 16.900 9.200 

Kurser med høj deltagerbetaling 
    Deltagerbetaling 54.400 54.400 54.400 54.400 

Undervisningstakst 18.360 17.900 16.260 9.200 

 

Tabel 2: Takst og deltagerbetaling for virksomhedsforlagt aktivitet 

Virksomhedsforlagt undervisning, 
kr. pr. årselev 

2016 2017 2018 2019 

Kurser med lav deltagerbetaling     
Deltagerbetaling 51.200 51.360 53.760 54.400 

Undervisningstakst 4.400 3.980 1.450 600 

Kurser med høj deltagerbetaling     
Deltagerbetaling 54.400 54.400 54.400 54.400 

Undervisningstakst 1.000 940 810 600 

 

De angivne takst- og deltagerbetalingsniveauer indeholder alle initiativer 

fra finanslovsforslaget for 2016, og udviklingen i dem er derfor ikke kun 

en konsekvens af fokuseringen af AMU-midler. Niveauerne er fra bereg-

ningerne for finanslovforslaget for 2016, og kan derfor ændre sig i 2017-

2019. 

 


