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Orientering om finanslovforslaget for 2019
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2019 for
Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 30. august
2018. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2019 vedtages medio
december 2018.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst
I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens
hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,5 pct.
Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
2. Nye initiativer på finanslovforslaget for 2019
Omprioriteringsbidraget
På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområder omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at
taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i
2021 og knap 8 pct. i 2022.
Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.
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Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022
svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på
finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reserven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet initiativer på undervisningsområdet.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a.
flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr,
telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv.
Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på finanslovforslaget for 2019 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne på i alt 0,1 pct. i 2019.
Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning
Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af
negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om
bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse)
nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra
100 pct. til 75 pct. i 2019. Reduktionen er ikke indarbejdet i anmærkningsteksten på finanslovforslaget for 2019, men vil blive indarbejdet på
ændringsforslaget for 2019.
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL19
Udløb af initiativer fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i
hele Danmark og praktikpladser
Grundet initiativ om midlertidig sænkelse af deltagerbetalingen for teknisk-faglige og merkantile kurser fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, har deltagerbetalingen for teknisk-faglige og merkantile kurser været reduceret i
2018.
Initiativet var en etårig videreførelse af initiativet fra Vækstpakken 2014
om udmøntning af en takstforhøjelse, der modsvarer en nedsættelse af
deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser fra 2015 til
2017.
I 2018 udfases initiativet, og i 2019 er deltagerbetaling for teknisk-faglige
og merkantile kurser dermed hævet til samme niveau som i 2014 korrigeret for pris- og lønudvikling.
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Dette bevirker, at undervisningstaxametret ved teknisk-faglige og merkantile kurser på FFL19 falder relativt mere end undervisningstaxametret
for hhv. social- og sundhedsfag mv. og it-fag mv. Den generelle aftagende tendens på undervisningstaxametrene kan tilskrives omprioriteringsbidraget.
Derudover udløber den etårige videreførelse af takstforhøjelser fra
vækstpakken til de fire familiegrupper:
 Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner
 Montage/systemteknik
 Bygning
 Plastsvejsning.
Den etårige videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til tillægstakst til AMU på alle tidspunkter udløber også i 2018, og det samme
gælder for det etårige supplement til vækstpakkens takstforhøjelse til
takstgruppe 3.
Det er imidlertid ikke alle initiativer fra trepartsaftalen, der udløber. Med
aftalen blev det blandt andet aftalt permanent at styrke skolernes mulighed for at flytte undervisning ud på virksomheder, når det er relevant.
Herudover blev det aftalt at vækstpakkens midlertidige takstforhøjelser
til teorikurser, som udgør ca. 40 pct. af aktiviteten på AMU, også blev
gjort permanent.
Endelig blev midlertidige takstforhøjelser fra vækstpakken på følgende
familiegrupper også gjort permanente:
 Tilberedning/rengøring/service
 El-området/automatik og styring
 Svejseuddannelser.
Kvalitetspulje til arbejdsmarkedsuddannelserne for 2018
Med trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) blev regeringen og arbejdsmarkedets parter
enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af AMU i aftaleperioden
2018-2021. Hensigten er at øge forsyningssikkerheden i forhold til
AMU-udbuddet, og give bedre mulighed for at udbyde AMU af høj kvalitet, hvilket kan være med til at gøre det mere attraktivt at deltage i
AMU.
Med aftalen er der afsat en 4-årig kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr. til
AMU på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021, som udmøntes på baggrund af aktivitet.
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Efter aftale med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indgår både
aktivitet finansieret af Undervisningsministeriet og øvrigt rekvireret aktivitet i beregningsgrundlaget.
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
Justering sfa. omlægning af barselsfonden
Der foretages en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen
af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovforslaget for 2018. Der
vil på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 blive foretaget en
justering på i alt 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på Undervisningsministeriets område. Justeringen udmøntes som takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019.
Dertil kommer en mindre dispositionsbegrænsning på 3 mio. kr. i 2018
på Undervisningsministeriets område. I vil modtage nærmere information herom, så snart dispositionsbegrænsningen er udmøntet i løbet af
2018.
Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2018
På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2019 udmøntes en korrektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område
på 17 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Korrektionen udmøntes som
takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019.
5. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12
Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft. d.. 1. januar 2018. Det betyder, at
effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet
som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på
ministeriets område.
I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøntet på Undervisningsministeriets område.
Investeringsrammer
Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige
selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddannelsescentrene. Det indebærer, at der fastsættes et niveau for institutionernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er
fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i
2022.
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Der henvises i øvrigt til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet til institutionerne d. 28. juni 2018.

5. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2019 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
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