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Orientering om ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2014 

Finansministeren har offentliggjort regeringens ændringsforslag til fi-

nanslovforslaget for 2014.  

 

På Undervisningsministeriets område indebærer ændringsforslagene nye 

aktivitetsskøn og tilbageførelse af omstillingsreserven i 2014. Dermed 

forhøjes alle omfattede takster med 2 pct. i forhold til finanslovsforslaget 

for 2014. 

 

Takstkataloget med taksterne fra ændringsforslaget til finanslovsforslaget 

for 2014 kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 

 

http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-

finanslov/Takstkatalog 

 

Taksterne offentliggøres med forbehold for finanslovens vedtagelse, som 

forventes at ske i uge 51. Når finansloven er vedtaget, udsender vi link til 

det endelige takstkatalog. 

 

På ændringsforslaget er omstillingsreserven på 2 pct. tilbageført til de 

omfattede takster i årene 2014-2017. Det betyder, at på ændringsforslaget 

er takstudviklingen for de omfattede takster i årene 2014-2017 lig med 

takstudviklingen på finanslovsforslaget for 2014 tillagt 2 pct.  Efter tilba-

geførelsen af omstillingsreserven på 2 pct. i årene 2014-2017 udgør om-

stillingsreserven nu i alt 2 pct. af de omfattede takster i 2015, ca. 4 pct. af 

de omfattede takster i 2016 og ca. 6 pct. af de omfattede takster i 2017. 

Omstillingsreserven er afsat til intern omprioritering og nye initiativer 

inden for ministerområdet. 

 

Det bemærkes samtidig, at igangsættelse af statens indkøbsprogram fase 

8 indgår som en del af Aftale om finansloven for 2014, men ikke er ind-

regnet i taksterne på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014. 
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Initiativet vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i 2014. 

Institutionerne vil modtage nærmere information herom, når den endeli-

ge udmøntning er afklaret. 

 

Det fulde ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2014 kan findes på 

Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: http://www.oes-

cs.dk/bevillingslove/. 

 

Hvis I har spørgsmål til taksterne på de enkelte uddannelsesområder, er I 

velkomne til at kontakte de relevante sagsbehandlere, som er anført i 

anden fane i regnearket med takstkataloget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maja Gjern 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 55 17 

Maja.Gjern@uvm.dk 
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