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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2018 (ÆF18) for Undervisningsministeriets område. 

 

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 ultimo december 

2017. 

 

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

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 på Moderni-

seringsstyrelsens 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 på ændringsforslaget 

70 mio. kr. årligt til takstforhøjelser på AMU i 2018-2021 

I forbindelse med Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 

videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 er der afsat 70 mio. kr. årligt i 

perioden 2018-2021 til takstforhøjelser på AMU. Takstforhøjelserne 

udmøntes som en opjustering af undervisningstaksterne på AMU. Kon-

kret er den gennemsnitlige undervisningstakst opjusteret med ca. 16 pct. 

i 2018 som følge af initiativet. 

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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140 mio. kr. til kvalitetspulje på AMU i perioden 2018-2021 

Med trepartsaftalen af oktober 2017 er der udover takstforhøjelserne 

afsat 140 mio. kr. til en fireårig kvalitetspulje i 2018-2021, som udgør 20 

mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021. Puljen udmøntes som 

tilskud til institutioner og fordeles på baggrund af skolernes relative andel 

af det samlede tilskud på AMU i 2017. Puljen forventes udbetalt i 1. 

halvår 2018.  

 

Overgang fra aktivitetsstyring til rammestyring  

Med trepartsaftalen af oktober 2017 er det endvidere aftalt, at bevillingen 

til AMU og Åben Uddannelse ("EVE-rammen") fra og med 2018 gøres 

aktivitetsstyret. Overgangen til rammestyringen medfører, at bevillingen 

til AMU og Åben Uddannelse vil stige ved meraktivitet og falde ved 

mindreaktivitet. Hermed ophører de hidtidige budgetmål, hvoraf institu-

tionerne ikke måtte forbruge mere end 105 pct. uden Undervisningsmi-

nisteriets godkendelse. Budgetmålene erstattes af prognoser, som fast-

sættes og udmeldes af Undervisningsministeriet. Institutionerne skal 

indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. heraf. 

Institutionernes indmeldinger i henhold til prognoserne er alene en mo-

nitoreringsforanstaltning, som ikke påvirker institutionernes mulighed 

for at afholde aktivitet på EVE-området. 

 

Forhøjet sats for VEU-godtgørelsen 

Med trepartsaftalen af oktober 2017 er det aftalt, at den maksimale sats 

for VEU-godtgørelse hæves fra de nuværende 80 pct. af den maksimale 

dagpengesats til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. Ændringen sker 

pr. 1. januar 2018. 

 

Den samlede trepartsaftale er tilgængelig på 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171029-trepartsaftale-

paa-plads-danskernes-kompetencer-skal-styrkes-gennem-hele-livet 

  

AMU på alle tidspunkter 

Taksten for AMU på alle tidspunkter fremgik på grund af en teknisk fejl 

ikke af finanslovforslaget for 2018. Taksten fremgår af ændringsforslaget 

til finanslovforslaget for 2018 og er i 2018 fastsat til 24.930 kr. pr. års-

elev.  

 

Videreførsel af ordning om AMU i fængsler 

Forsøgsordningen om AMU i fængsler stod til at udløbe ved udgangen 

af 2017 og fremgik derfor ikke af finanslovsforslaget for 2018. Ordnin-

gen bliver med ændringsforslaget videreført for 2018. 

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2017 

 

30 mio. kr. årligt til AMU som opfølgning på Trepartsaftale 2016 II  

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171029-trepartsaftale-paa-plads-danskernes-kompetencer-skal-styrkes-gennem-hele-livet
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171029-trepartsaftale-paa-plads-danskernes-kompetencer-skal-styrkes-gennem-hele-livet
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I forbindelse med trepartsaftalen fra august 2016 blev det som opfølg-

ning på Vækstpakke 2014 aftalt at afsætte 30 mio. kr. årligt til takstforhø-

jelser på AMU. Takstforhøjelserne er indarbejdet på finanslovforslaget 

for 2018. 

 

I samarbejde med DA og LO er det besluttet permanent at videreføre 

takstforhøjelse til takstgruppe 3, takstforhøjelsen af tre udvalgte familie-

grupper, ligesom det er blevet besluttet permanent at videreføre og for-

høje takstforhøjelse til virksomhedsforlagt undervisning.  

 

Herudover er en række takstforhøjelser fra vækstpakken videreført et-

årigt i 2018 i forbindelse med aftalen om udmøntningen af de 30 mio. kr. 

årligt. Det drejer sig om takstforhøjelse til fire familiegrupper, nedsættel-

se af deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser samt til-

lægstakst til AMU på alle tidspunkter.  

 

Aftalen mellem Undervisningsministeriet, DA og LO om udmøntningen 

af 30 mio. kr. årligt til takstforhøjelser kan ses via: 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170427-30-mio-kr-

til-takstforhoejelser-paa-amu   

 

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.  

 

Barselsfonden 

På finanslovforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finan-

siering af Barselsfonden tilbageført. Det medfører en forhøjelse af un-

dervisningstaksterne til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på i alt 

0,9 pct. i 2018. 

 

Baggrunden er, at Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal 

omlægges fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 

2017. Det betyder, at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidra-

get til Barselsfonden direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning 

for fleksjobordningen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forven-

tes det, at første opkrævning, som dækker de første tre kvartaler, først vil 

blive fremsendt efter udgangen af tredje kvartal 2017. 

 

Bidragssatsen i 2017 vil være 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner 

med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170427-30-mio-kr-til-takstforhoejelser-paa-amu
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170427-30-mio-kr-til-takstforhoejelser-paa-amu
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er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens mo-

del for bidragsopkrævning. 

 

Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler 

svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af 

Barselsfonden. Tilbageførslen af midler sker i december 2017. I vil mod-

tage nærmere information herom. 

 

I forbindelse med finansieringsomlægningen opdateres bidraget til Bar-

selsfonden fra de selvejende uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse 

med Barselsfondens faktiske udgifter, hvilket ikke er sket siden 2010. 

Således udgør tilbageførelsen af de hidtidige takstreduktioner til alle de 

selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område 

i alt 115,1 mio. kr. på finanslovforslaget for 2018, mens Finansministeriet 

forventer, at der tilsvarende vil blive opkrævet bidrag på knap 140 mio. 

kr. i 2018. 

 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2018 er omfattet af 11. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter AIA-

anlæg og kontrolcentraler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, net-

værkskomponenter og rengørings– og forbrugsartikler. 

 

Som følge af 11. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2018 således et effektiviseringspo-

tentiale på fællesudgiftstaksterne på i alt 0,3 pct. i 2018. 

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

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 arbejdsmarkedsuddannelserne på i alt mindre 

end 0,1 pct. i 2018. 

 

Aftale om Vækstpakke 2014 

I forbindelse med Vækstpakke 2014 blev der fra 2015 indført en række 

midlertidige takstforhøjelser til AMU, hvoraf en række af takstforhøjel-

serne står til at udløbe fra 2017 til 2018. 
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En række af takstforhøjelserne fra vækstpakken er, som det fremgår 

ovenfor, videreført på finanslovsforslaget for 2018 i forlængelse af tre-

partsaftale 2016 II, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt til takstforhøjelser 

på AMU. Det bemærkes, at den midlertidige lempelse af deltagerbetalin-

gen for personer med forældet videregående uddannelse udløber med 

udgangen af 2017.  

 

5. Øvrige initiativer 

 

Investeringsrammer  

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

de uddannelsesinstitutioner. Folketinget har vedtaget lovforslag herom 

den 2. juni 2017. Det indebærer, at selvejeområdet indgår i den tværgå-

ende politiske prioritering af de offentlige investeringer i lighed med 

kommuner, regioner, forsvaret, transportområdet og øvrige større of-

fentlige områder.  

 

På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer insti-

tutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale 

uddannelser samt institutioner for almen voksenuddannelse. Rammerne 

indebærer, at der på finansloven fastsættes et niveau for institutionernes 

samlede investeringsbudget.  

 

På finanslovforslaget for 2018 blev undervisningsministeren bemyndiget 

til i 2018 at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de bud-

getterede 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.  

 

Som en del af Aftale om Finansloven for 2018 af december 2017 mellem 

regeringen og Dansk Folkeparti opjusteres rammeniveauet med 250 mio. 

kr. i 2018 med henblik på at sikre, at erhvervsskolerne kan gennemføre 

alle planlagte investeringer i 2018. Rammeniveauet er på ændringsforsla-

get således fastsat til 1,65 mia. kr. i 2018 og 1,4 mia. kr. årligt i årene 

2019-2021. Institutionerne har i efteråret 2017 indberettet et forventet 

investeringsbudget på 1,77 mia. kr. for 2018. Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet er i dialog med institutioner for almengymnasiale uddannelser 

og institutioner for almen voksenuddannelse om yderligere nødvendig 

tilpasning. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 

kan rettes til undertegnede. 
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Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 54 64 

Kasper.Bruun.Breinbjerg@uvm.dk 

 


