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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-
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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 

gymnasiale suppleringskurser. Det bemærkes, at Særskilte taxametre for 

fjernundervisning og Geografisk grundtilskud indføres fra 2016 og frem. 

 

Særskilte taxametre for fjernundervisning   

En analyse viser, at institutionerne genererer betydelige overskud på 

fjernundervisning med afsæt i de nuværende tilskudsvilkår. På ÆF16 

indføres derfor fra 2016 og frem særskilte taxametre for fjernundervis-

ning på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor 

der i dag er fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet for-

ventes fjernundervisningsaktivitet.  

 

Som følge heraf er der indført en række justeringsfaktorer til taksterne, 

som betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en un-

dervisningstakst svarende til ca. 80 pct. af de tilsvarende undervisnings-

takster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat fuldt 

fællesudgiftstilskud, men udløser ikke bygningstilskud.  

 

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. 
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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. 

 

4. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikoline Kjærgaard 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 51 65 

Nikoline.Kjaergaard@uvm.dk 


