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Orientering om Finanslovforslaget for Finansåret 2015
Undervisningsministeret (UVM) orienterer i dette brev om regeringens
finanslovforslag for 2015, som er offentliggjort den 26. august 2014. Den
endelige finanslov for 2015 forventes vedtaget medio december 2014.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst.
I kan læse finanslovforslaget for 2015 på Moderniseringsstyrelsens
hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/.
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2015
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2015. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 1,0 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 2,1 procent.
Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger.
2. Nye initiativer
Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
Aftale om en reform af erhvervsuddannelserne blev indgået februar 2014
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti. Aftalen indebærer for 2015 for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, at:
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Der oprettes opkvalificeringsforløb til SOSU på eud-enkeltfag,
hvor der undervises i dansk og matematik med særlig fokus på
opkvalificering til at kunne bestå adgangsprøven og gennemføre
SOSU-uddannelsen.
GVU afskaffes fra 1. august 2015 som led i, at erhvervsuddannelse for voksne oprettes. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men uddannelser påbegyndt før denne dato kan
færdiggøres. Det er muligt, at modtage deltagerstøtte efter eksisterende vilkår til at færdiggøre en GVU, som er påbegyndt før d.
1. august 2015.

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/PDF14/140825%20Initiati
ver%20paa%20erhvervsrettet%20VEU.ashx
1. Øget fokus på produktivitet og vækst i AMU
Deltagerbetalingen sænkes på teknisk-faglige og merkantile kurser på
AMU, herunder også certifikatkurser. Deltagerbetalingen sænkes med
2.400 kr. pr. årselev i 2015 for teknisk-faglige og merkantile kurser. Undervisningstaksterne forhøjes tilsvarende. Der tilføres i alt 12,5 mio. kr. i
2015, 15,7 mio. kr. i 2016 og 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 til EVErammen til finansiering af initiativet. Initiativet udløber med 2018.
2. Mere fleksibelt AMU
Der lægges op til at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af AMU gennem
følgende tre initiaitiver:
2.1 Virksomhedsforlagt undervisning
I dag modtager alt AMU-aktivitet afholdt som virksomhedsforlagt undervisning undervisningstakst 2 uanset takstindplacering. I perioden
2015-2017 er der udmøntet en takstforhøjelse til virksomhedsforlagt
undervisning, på områder, som er særligt udstyrstunge. Uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 2, 3 og 4 vil
uanset takstindplacering udløse takst 2, uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 5, 6, og 7 vil udløse takst 5 og
uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe
8, 9, 10, 11, 12 og 13 vil udløse takst 8. Initiaitivet gælder fra 2015-2017.
Hensigten med forslaget er at fremme udbydernes muligheder for (inden
for det nuværende regelsæt) at gennemføre mere virksomhedsforlagt
undervisning.
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2.2 Mere brug af fjernundervisning
Der afsættes en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til finansiering af henholdsvis
udvikling af kurser til digital læring afholdt som fjernundervisning og
styrkelse af lærerkompetencer til digital læring som fjernundervisning.
Puljen kan søges af efteruddannelsesudvalg, som ønsker at udvikle undervisningsmateriale i digital læring og kompetenceudviklingsforløb til
undervisere i digital læring afholdt som fjernundervisning. Der tilføres
yderligere 0,5 mio. kr. i 2015 og herefter 0,2 mio. kr. i 2016, 2017 og
2018 til rammen til afledte aktivitetseffekter heraf.
2.3 AMU på alle tidspunkter
Udbydere af AMU kompenseres for at udbyde AMU på alle tidspunkter.
Det sker konkret ved, at der indføres en tillægstakst for afholdelse af
AMU uden for skolernes normale åbningstid i perioden 2015-2017. Tillægstaksten er på 25.000 kr. pr. årselev og udløses, hvis hele kurset er
afholdt uden for skolernes normale åbningstid, i dette tilfælde før kl. 8 og
efter kl. 16 på hverdage og hele weekenden. Tillægstaksten vil fremgå af
takstkataloget.
Tillægstaksten er en kompensation til udbyderne, for de evt. udgifter, der
kan være forbundet med afholdelse af AMU uden for normal åbningstid.
Hensigten med forslaget er bl.a. at opnå en ensrettet deltagerbetaling,
uanset hvornår undervisningen afholdes.
3. Et AMU-system med afsæt i den enkeltes færdigheder
Der sættes fokus på standardmerit og realkompetencevurdering for at
undgå dobbeltuddannelse og sikre bedre samspil mellem AMU og erhvervsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelse for voksne. Der
afsættes en pulje på 5 mio. kr. i 2015 til opdatering og udvikling af
hjemmesiden og redskabet ”min kompetencemappe”. Derudover fjernes
deltagerbetalingen på kurset ”Den personlige uddannelses- og jobplan” i
en forsøgsperiode fra ultimo 2014 til 2017. Med forbehold for Finansudvalgets godkendelse af aktstykket herom forventes ikrafttrædelsedatoen
at blive den 1. oktober 2014.
4. En styrket voksenvejledning
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en styrket voksenvejledning i regi af VEU-centrene. Midlerne udmøntes gennem VEUcentrenes tilskud, og der vil på den baggrund ske en justering af indikatorerne i VEU-centrenes kontrakter for 2015.
5. Bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring
Deltagerbetalingen afvikles på AMU-kurser i dansk og matematik
(47.668, 47.669, 47.670, 47.671, 45.572, 45.573, 45.574 og 40.137) for
kursister, som tager kurserne i sammenhæng med et andet AMU-kursus.
Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2015 og 8,5 mio. kr. i 2016-2019. Initiaitivet
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udløber med 2019. Det er fortsat muligt at afholde kurserne enkeltvist
med den ordinære deltagerbetaling.
6. Et mere robust AMU-system
Der indføres en midlertidig takstforhøjelse målrettet udvalgte kurser. Der
er afsat 27 mio. kr. i 2014, 36 mio. kr. i 2015-17 og 18 mio. kr. i 2018.
Med forbehold for Finansudvalgets godkendelse af aktstykket herom
forventes den endelige udmøntning i 2014 at tage udgangspunkt i følgende:

Uddannelsesområde
El-området/automatik og styring
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner
Bygning
Svejseuddannelser
Plastsvejsning
Tilberedning/servering/ rengøring

Montage/systemteknik
Takstgruppe 3 (takstforhøjelse)
I alt

Nuværende
takstgruppe
5

Ny takstgruppe
6

5
6
10
11
2
5
kr. 65.310

6
7
11
12
3
6
kr. 69.010

Skøn over
udgifter
(mio. kr.)
0,8
1,6
2,3
5,9
0,3
1,6
0,4
14,1
27

Udmøntningen af takstforhøjelsen i 2015-2018 skal drøftes nærmere
med LO og DA frem mod uarbejdelsen af ændringsforslaget til finansloven for 2015.
7. Bedre Efteruddannelse.dk
Der er afsat en pulje på i alt 9 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2014 og 4
mio. kr. årligt i 2015-2016 til at forbedre portalen Efteruddannelse.dk.
Tilpasningen foretages pba. en brugerundersøgelse, som finansieres af de
afsatte midler i 2014.
8. Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet
uddannelse
Reglen om fuld deltagerbetaling for personer med en forældet videregående uddannelse (uddannelsen har ikke været anvendt de seneste 5 år)
ændres midlertidigt. Fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 omfattes
disse personer af de ordinære deltagerbetalingsniveauer, for personer til
og med erhvervsuddannelsesniveau. Nærmere information om overgange i systemerne følger senere.
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Udløb af politiets overgangsordning
Fra 2015 og frem skal beskæftigede med politiets grunduddannelse betale
fuld deltagerbetaling ved deltagelse i AMU, efter reglen om at personer
med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Dette
gælder uanset om uddannelsen er gennemført under den nye eller gamle
ordning. Det er endvidere ikke muligt at modtage tilskud til godtgørelse,
befordring, kost og logi for denne målgruppe, med mindre at uddannelsen betragtes som forældet (uddannelsen har ikke været anvendt de seneste 5 år).
Beskæftigede med politiets grunduddannelse vil dog være omfattet af
ovenstående forsøgsordning om lempelse for deltagelse i AMU for personer med en videregående uddannelse, på lige fod med øvrige faggrupper med en videregående uddannelse.
AIT
Projekt Ambitiøs IT udmønter en række effektiviseringsgevinster på ITområdet på erhvervsskolerne, gymnasierne og vuc’erne. Det er et arbejde, der har været i gang siden 2008, og som nu med FFL15 indbudgetteres med de sidste delelementer. Projektet er af teknisk karakter, og bidrager til, at en række administrative processer optimeres, og at markedet
åbnes for studieadministrative systemer.
På FFL15 er der således på UVM’s område udmøntet en effektivisering
sfa. AIT på i alt 70,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Det medfører i 2015
og frem en effektivisering på fællesudgiftstaxametrene på 0,8 pct.
Indkøb fase 8
FFL2015 er omfattet af 8. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet
muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb, herunder for de
selvejende institutioner, og omfatter genudbudte indkøbsaftaler inden for
bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser, telefoni og konferencefaciliteter mv.
Ottende fase er indbudgetteret på samme måde som de tidligere indkøbsbesparelser. På FFL15 udmøntes således et effektiviseringspotentiale på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse svarende til reduktion af
fællesudgifts- og undervisningstaksterne på 0,2 pct. i 2015.
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL15
Indkøb fase 6 og 7
På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale
sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013
til 2016. For institutioner for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
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stiger effektiviseringen som følge heraf med under 0,1 pct. fra 2014 til
2015 og frem.
4. Øvrige initiativer
Omstillingsreserven
På FFL15 er der ikke en omstillingsreserve i 2015. Der er på FFL15 fortsat en teknisk fremskrevet omstillingsreserve i 2016-2018 svarende til 2
pct. af taksterne i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018. Der skal på de
kommende finanslove for 2016 og frem tages stilling til udmøntningen af
reserven.
Omstillingsreserven er reserveret til omprioriteringer og nye initiativer på
ministerområdet.
Harmonisering af forelæggelsesgrænser
Med FFL15 omfattes institutioner for erhvervsrettet uddannelse med
virkning fra 1. januar 2015 af statens generelle regler om forelæggelse af
store bygge- og anlægsdispositioner for Finansudvalget. Det betyder
blandt andet, at bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 60 mio.
kr. og derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. Institutioner for
almengymnasiale uddannelser mv. er allerede omfattet af statens generelle regler.
Reglerne følger af budgetvejledningens kapitel 2.11; jf.
http://www.fm.dk/publikationer/2013/budgetvejledning2014/~/media/Publikationer/Imported/2013/BV14/budgetvejledning
_2014_web.pdf.
5. Initiativer vedr. 2014
Aftale om vækstpakke 2014
Til tre af initiativerne i aftale om vækstpakke 2014 er der afsat midler
allerede i 2014:
 Et mere robust AMU-system: Der er afsat 27 mio. kr. i 2014,
som udbetales til udbydere af AMU, pba. afholdt aktivitet de første tre kvartaler af 2014, på de ovenfor beskrevne uddannelsesområder.
 Bedre Efteruddannelse.dk: 1 mio. kr. af puljen på i alt 9 mio. kr.
er afsat i 2014 til en brugerundersøgelse mm. af Efteruddannelse.dk
 Et AMU-system med afsæt i den enkeltes færdigheder: Afviklingen af deltagerbetalingen på kurset ”Den personlige uddannelsesog jobplan” forventes at ske pr. 1. oktober 2014.
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Udmøntningen af initiativerne i 2014 skal godkendes af Folketingets
Finansudvalg på aktstykke, hvorfor den endelige tidsplan for ikrafttrædelse er ukendt.
6. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2015 kan rettes til:



Malene Schibitz (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) tlf.
33925473, e-mail: Malene.Schibitz@uvm.dk
Kasper Bruun Breinbjerg (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) tlf. 33925464, e-mail: Kasper.Bruun.Breinbjerg@uvm.dk

Med venlig hilsen

Malene Schibitz
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5473
Malene.Schibitz@uvm.dk

