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Orientering om Finanslovforslaget for 2018 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2018 for 

Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 31. august 

2017. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2018 vedtages medio 

december 2017. 

 

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

 

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens 

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2018 

 

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

veau for 2018. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 2,7 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-

indekset svarende til 3,4 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer  

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016 og 2017 blev alle større statslige driftsområder 

omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget 

for 2018 er omprioriteringsbidraget videreført i 2021 ved takstreduktio-

ner på yderligere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres 

med 2 pct. i 2018, knap 4 pct. i 2019, knap 6 pct. i 2020 og knap 8 pct. i 

2021. 

 

Både takster og grundtilskud er omfattet af 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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Som følge af 11. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2018 således et effektiviseringspo-

tentiale på fællesudgiftstaksterne til gymnasiale suppleringskurser på i alt 

0,1 pct. i 2018. 

 

Forhøjelse af deltagerbetaling  

På finanslovforslaget for 2018 foreslår regeringen, at deltagerbetalingen 

på de gymnasiale suppleringskurser opjusteres fra 450 kr. til 550 kr. pr. 

deltager pr. hold. 

 

Institutionernes øgede indtægt fra deltagerbetaling modsvares af en re-

duktion af driftstilskuddet for eleven med deltagerbetaling på de gymna-

siale suppleringskurser på ca. 2,4 pct. i 2018. På finanslovsforslaget for 

2018 fremgår det at taksten til GSK med fradrag for deltagerbetaling på 

GSK er 80.090 og for Hf+ fagpakke 47.890. De rigtige takster er hhv. 

87.810 og 52.510. Taksterne vil blive rettet på ændringsforslaget.  

 

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL18 

 

Udbudsloven 

Finanslovforslaget for 2018 er omfattet af indfasningen af effektiviserin-

ger som følge af udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere ad-

ministrative omkostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af 

styrket konkurrence. 

 

Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale 

på fællesudgiftstaksterne til gymnasiale suppleringskurser på i alt 0,1 pct. 

i 2018. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 indføres investeringsrammer for de statslige selvejen-

de uddannelsesinstitutioner. Folketinget har vedtaget lovforslag herom 

den 2. juni 2017. Hermed omfattes selvejeområdet af rammer for inve-

steringsudgifter i lighed med kommuner, regioner, forsvaret, transport-

området og øvrige større offentlige områder mhp. tværgående priorite-

ring af offentlige investeringer.  

 

På Undervisningsministeriets område omfatter  investeringsrammer insti-

tutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale 

uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Rammerne indebærer, at 

der på finansloven fastsættes et niveau for institutionernes samlede inve-

steringsbudget.  
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Med finanslovforslaget bemyndiges undervisningsministeren til i 2018 at 

tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de budgetterede 

investeringer for de statsfinansierede institutioner under ét overstiger den 

fastsatte ramme. Det indebærer, at ministeren kan kræve institutionernes 

investeringsbudgetter i 2018 genåbnet med henblik på at nedbringe de 

planlagte investeringsudgifter. 

 

På finanslovsforslaget for 2018 foreslår regeringen, at rammeniveauet 

fastsættes til 1,4 mia. kr. årligt i årene 2018-2021. Primo 2017 indberette-

de institutionerne et forventet investeringsbudget for 2018 på i alt 1,7 

mia. kr. Hvis den nye indberetningsrunde til september viser et uændret 

investeringsbudget, vil en tilpasning være nødvendig, så det samlede in-

vesteringsbudget for 2018 matcher den fastsatte ramme.  Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet vil kontakte institutionerne i løbet af efteråret, 

hvis der er behov for at afstemme institutionernes investeringsbehov og 

den fastsatte ramme. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2018 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maja Kasten 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 51 67 

Maja.Kasten@uvm.dk 

 


