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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 område, 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 ændringer 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 Moderniseringsstyrelsens 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 lønniveau 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 anlægsindekset svarende til 1,0 procent. Bevillingen til deltagerstøtte er pris- og
lønreguleret med satsreguleringsprocenten, svarende til 1,4 procent.
Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger.
2. Nye initiativer på finanslovforslaget
Omprioriteringsbidraget
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Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektiviseringer i kommunerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæsenet.
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.
i 2019. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Frie grundskoler og erhvervsgrunduddannelsen friholdes.
3. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.
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