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Orientering om finanslovforslaget for 2017
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2017 for
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, som er offentliggjort den 30. august 2016. Vi forventer, at den endelige finanslov
for 2017 vedtages medio december 2016.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst
I kan læse finanslovforslaget for 2017 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 2017. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 1,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 2,4 procent.
Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
2. Nye initiativer
Omprioriteringsbidraget
På finansloven for 2016 blev alle større statslige driftsområder omfattet
af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget for 2017 er
omprioriteringsbidraget videreført i 2020 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i
2017, knap 4 pct. i 2018, knap 6 pct. i 2019 og knap 8 pct. i 2020.
Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.
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Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af tiende fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser.
Som følge af tiende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram
udmøntes der på finanslovforslaget for 2017 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse på i alt 0,4 pct. i 2017.
Udbudsloven
Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af effektiviseringer som følge af
udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere administrative omkostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af styrket konkurrence.
Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale
på fællesudgiftstaksterne til Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse
på i alt mindre end 0,1 pct. i 2017.
Integrationsplatformen
Der udvikles en samlet integrationsplatform, som skal understøtte en
ensartet og effektiv indberetning fra skolernes studieadministrative systemer.
Til medfinansiering af udvikling og drift af integrationsplatformen udmøntes en reduktion af fællesudgiftstaksterne til Erhvervsrettet Voksenog Efteruddannelse på i alt mindre end 0,1 pct. i 2017.
Rebudgettering af EVE-rammen
Der er i de seneste år realiseret en betydeligt lavere aktivitet end forventet på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Der er derfor foretaget en
teknisk rebudgettering af bevillingen til Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse på 30 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Rebudgetteringen
påvirker således ikke taksterne, men alene forbrugsrammen.
Ny integrationsgrunduddannelse (IGU)
I Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration fra marts 2016 indgår en ny integrationsuddannelse, som betyder, at arbejdsgivere har mulighed for at
ansætte flygtninge og indvandrere i et IGU-ansættelsesforhold i en begrænset periode. I denne periode har den ansatte ret til uddannelse uden
deltagerbetaling. Uddannelsesdelen dækker 20 uger over to år.
Uddannelsen kan frit sammensættes af AMU, avu/FVU/HF-enkeltfag
og danskuddannelse. Det er krav, at for IGU-elever, der har bestået
danskprøve 1, 2 eller 3, skal AMU udgøre mindst 8 af de 20 uger. For
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alle øvrige IGU-elever skal der indgå AMU som en del af de 20 ugers
opkvalificering. Uddannelsesdelen af IGU afholdes på samme vilkår som
for andre elever, dog er IGU-eleverne fritaget for deltagerbetaling, hvilket i stedet udbetales til institutionerne igennem taksterne.
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL17
Aftale om en 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/Aug/140825-Initiativer-paaerhvervsrettet-VEU.ashx
Der henvises i øvrigt til orienteringsbrevet om finanslovsforslaget for
2015 for yderligere uddybning af vækstpakken fra 2014. http://uvm.dk//media/UVM/Filer/Adm/PDF14/Aug/140826-Erhvervsrettet-voksenog-efteruddannelse.ashx
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
Barselsfonden
På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 omlægges Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Da
ministerområdets finansieringsbidrag ikke er korrigeret i forhold til omkostningsniveauet siden 2010, vil det samtidig blive justeret til det budgetterede omkostningsniveau for ordningen fra 2017 og frem. På den
baggrund er der på finanslovforslaget for 2017 indarbejdet en negativ
budgetregulering på 22,4 mio. kr. i 2017, 25,6 mio. kr. i 2018, 30,2 mio.
kr. i 2019 og 36,2 mio. kr. i 2020, som udmøntes som takstreduktioner
på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for
2017.
Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udformning af den nye bidragsfinansierede ordning.
Statens indkøbsprogram fase 11
Moderniseringsstyrelsen har iværksat elvte fase af statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra 1. januar 2017,
og at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til
finanslovforslaget for 2017.
Fase 11 af statens indkøbsprogram omfatter AIA-anlæg
og kontrolcentraler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, netværkskomponenter og rengørings– og forbrugsartikler.
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Trepartsaftale 2016 II
I Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser af august 2016 er der afsat yderligere midler til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som vil blive indbudgetteret på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017.
Aftalen medfører fra 2017 og frem en tilbagerulning af forhøjelsen af
deltagerbetalingen på kurser i fælleskataloget, der blev indført med finansloven for 2016, så deltagerbetalingen svarer til niveauet for de øvrige
kurser.
Derudover er der i aftalen afsat midler til fra 2018 og frem at videreføre
dele af takstforhøjelserne fra Aftale om en vækstpakke 2014 af juni 2014,
som bortfalder i 2018. Den konkrete udmøntning af takstforhøjelserne
afklares med arbejdsmarkedets parter.
De øvrige initiativer fremgår af aftaleteksten:
http://www.uvm.dk//media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF16/Aug/160819Aftaletekst.ashx
De økonomiske konsekvenser af trepartsaftalen fremgår af nedenstående
økonomioversigt:
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2
016/Trepart/%C3%98konomioversigt%20%20Praktikpladser%20og%20VEU%20pdf.ashx
5. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2017 kan rettes til undertegnede.
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Med venlig hilsen
Kasper Bruun Breinbjerg
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5464
Kasper.Bruun.Breinbjerg@uvm.dk
Jakob Lylloff Henriksen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5259
Jakob.Lylloff.Henriksen@uvm.dk
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