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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019
Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for
2019 (ÆF19) 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 ultimo december
2018.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst
I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 på Folketingets hjemmeside:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf
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 https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/prisog-loenforudsaetninger/
2. Nye initiativer på ændringsforslaget
Justering af udmøntningsmodel for kompensation for energiafgifter mv.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 blev kompensationen for
regelændringen vedr. godtgørelse af energiafgifter, bygge- og anlægsmoms mv. udmøntet via en opjustering af undervisningstaksterne på 1,7
pct. på TAMU.
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På ændringsforslagene er denne udmøntningsmodel justeret, så kompensationen for regelændringen indarbejdes forholdsmæssigt på undervisningstaksterne på de tekniske erhvervsuddannelser, de merkantile erhvervsuddannelser, TAMU og AMU.
Der er tale om en teknisk, udgiftsneutral korrektion. Den justerede udmøntningsmodel indebærer, at undervisningstaksterne på TAMU, de
merkantile uddannelser og AMU (takstgruppe 6-11) opjusteres med ca. 1
pct. fra 2019 og frem, og at undervisningstaksten på de tekniske erhvervsuddannelser reduceres med 0,4 pct. i 2019 og frem, hvilket i praksis er en nedjustering af den opjustering, som blev lagt ind på finanslovsforslaget, jf. ovenfor.
Justering som følge af omlægning af barselsfonden
Der er foretaget en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen af barselsfonden, som blev gennemført på finanslovforslaget for
2018. Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med ca. 0,5
pct. i 2019.
3. 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.
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.
4. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019
kan rettes til undertegnede.
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