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Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017
Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for
2017 (ÆF17) for Undervisningsministeriets område.
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
2016.
I kan finde det elektroniske takstkatalog på www.uvm.dk/takst
I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2017
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 på ændringsforslaget
Understøttelse af erhvervsuddannelsesreformen
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen, DF,
LA og K medfører en forlængelse af den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017.
Midlerne fordeles efter aktivitet. Puljen understøtter arbejdet med at
implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikre høj kvalitet i er-

5. december 2016
Sags nr.:16/12261

hvervsuddannelserne. Afsættelse af puljen sker i forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser
af august 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.
Trepartsaftale 2016 II
I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er der afsat 31 mio. kr. i 2017 til en række initiativer.
Disse omfatter bl.a. en stigning i undervisningstaxameteret til realkompetencevurdering på 10 pct. fra 2017 og frem, som er indbudgetteret på
ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017.
Tilskud for indgåede uddannelsesaftaler
Institutionernes tilskud for indgåede uddannelsesaftaler (praktikpladstaxameteret) var ved en fejl blevet nedsat på finanslovforslaget for 2017.
Fejlen er korrigeret på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017,
og de korrekte takster er som følger:
Tilskud pr. uddannelsesaftale i 2017:
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet: 7.210 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet: 14.410 kr.

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2016
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.
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 erhvervsuddannelserne på i alt 1,4
pct. i 2017.
Udbudsloven
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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 erhvervsuddannelserne på i alt 0,2 pct. i
2017.
Omlægning af medfinansiering af de praktikadministrative systemer
Som led i markedsåbningen af de studieadministrative systemer for erhvervsskolerne omlægges institutionernes medfinansiering af de praktikadministrative systemer, som ikke markedsgøres. Hidtil er medfinansieringen af de praktikadministrative systemer indhentet via brugerbetaling,
men fra 2017 og frem indhentes den via en takstreduktion.
Som følge af omlægningen udmøntes således en reduktion af fællesudgiftstaksterne til erhvervsuddannelserne og skolepraktik på i alt 1,4 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 erhvervsuddannelserne
på i alt mindre end 0,1 pct. i 2017.
4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen
I Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 mellem regeringen og S,
DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som omfatter erhvervsuddannelserne. Nedenfor redegøres nærmere for de af initiativerne, som
indføres fra 2017 og frem.
Tilpasning af bygningstaxametertilskud
De tidligere amtslige undervisningsinstitutioner (almene gymnasier, SOSU-skoler og VUC) er siden 2010 overgået til bygningsmæssigt selveje.
Overdragelsesprisen for bygningerne blev fastsat på baggrund af institutionernes individuelle betalingsevne (betalingsevnemodellen). På baggrund af blandt andet en revurdering af de forudsætninger, der lå til
grund for institutionernes overgang til bygningsselveje, foretages en reduktion af bygningstaxametrene på de berørte uddannelsesområder.
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Fra 2017 og frem nedsættes bygningstaxameteret til de erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne med 2,0 pct. på alle uddannelser, med undtagelse af SOSU-hovedforløb, hvor bygningstaxameteret
nedsættes med 15,5 pct. For de almene voksenuddannelser og de almengymnasiale uddannelser nedsættes bygningstaxameteret med hhv. 5,7 pct.
og 8,4 pct.
Udløb af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Takstforhøjelserne som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket
uddannelsesgaranti af november 2012 udløber. Det medfører en reduktion
af undervisningstaxametrene til grundforløbet og hovedforløbet på hhv.
0,6 og 0,3 pct. i 2017.
5. Øvrige initiativer
Investeringsrammer
I Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen, DF,
LA og K er det fastsat, at der indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018. Det indebærer, at der på finansloven fastsættes et samlet årligt investeringsniveau for institutioner for erhvervsrettet
uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v.
Af aftalen fremgår det endvidere, at der i foråret 2017 fremsættes lovforslag med henblik på at tilvejebringe den materielle hjemmel til at indføre investeringsrammer. I får nærmere information om indberetningskrav, opgørelsesmetode mv., så snart en administrativ model foreligger,
hvilket forventes i foråret 2017.
Barselsfonden
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 bidraget til Barselsfonden
direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning for fleksjobordningen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forventes 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
er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens model 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 forventes at ske i anden halvdel
af 2017. I vil modtage nærmere information herom.
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Den negative budgetregulering, som blev indarbejdet på finanslovforslaget for 2017 til finansiering af merudgifter til Barselsfonden, vil blive
annulleret. Den vil således ikke blive udmøntet som takstreduktioner,
som annonceret i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2017 af
30. august 2016.
Dispositionsbegrænsning i 2017 sfa. statens indkøbsprogram fase 11
I Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen, DF,
LA og K indgår igangsættelse af statens indkøbsprogram fase 11. Aftalerne i indkøbsprogrammet forventes at træde i kraft fra 1. januar 2017.
Da effektiviseringspotentialet endnu ikke er fordelt på ministerområder,
har det ikke været muligt at udmønte det på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017. Effektiviseringspotentialet vil i stedet blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2017. I vil modtage
nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøntet på Undervisningsministeriets område.
Fase 11 af statens indkøbsprogram omfatter AIA-anlæg
og kontrolcentraler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, netværkskomponenter og rengørings– og forbrugsartikler.
6. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017
kan rettes til undertegnede.
Jeppe Christiansen, tlf. 33 92 50 17, Jeppe.Christiansen@uvm.dk
Klaus Gunnar Jensen, tlf. 33 92 50 22, Klaus.Gunnar.Jensen@uvm.dk

Med venlig hilsen
Jeppe Christiansen
Fuldmægtig
Direkte tlf.: 33 92 50 17
Jeppe.Christiansen@uvm.dk
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