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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2020
Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt
eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes økonomiske rammer.
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
2019.
Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020 kan læses på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2020
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2020. Undervisnings- og fællesudgiftstakster er opregnet med
udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,4 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til
1,4 pct.
Vi henviser til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.
2. Nye initiativer på ændringsforslaget
Der er ikke initiativer på ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på almene voksenuddannelser.
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3. Initiativer på finanslovforslaget for 2020
Pulje på 50 mio. kr. til lukningstruede VUC-afdelinger
Regeringen har på forslaget til finansloven for 2020 reserveret 50 mio. kr.
samlet set i perioden 2020-2023 (12,5 mio. kr. årligt) til at understøtte, at
lukningstruede VUC-afdelinger kan fortsætte. Midlerne er afsat på § 35.
Generelle reserver. Regeringen vil snarest muligt tage stilling til, hvordan
midlerne konkret skal udmøntes.
Annullering af omprioriteringsbidraget
På finanslovforslaget for 2020 er omprioriteringsbidraget annulleret
fremadrettet, hvilket betyder, at de budgetterede årlige besparelser i forhold til 2019 på 2 pct. årligt på almene voksenuddannelser ophæves fra
2020 og frem, så tilskuddene fastholdes på 2019-niveau.
Annulleringen af omprioriteringsbidraget omfatter både grundtilskud og
taxametertilskud.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv.
På finanslovforslaget for 2020 er effektiviseringspotentialet som følge af
13. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til de almene voksenuddannelser på i alt 0,5
pct. i 2020.
4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på finanslovforslaget for 2020
Justering af markedsføringsudgifter
Aftalen mellem den daværende VLAK-regering, 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 (Forberedende
Grunduddannelse mv.) betyder, at uddannelsesinstitutioner, der udbyder
almengymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser, skal nedbringe deres udgifter til markedsføring. Som følge af den forventede reduktion i markedsføringsudgifterne er fællesudgiftstakterne til almene voksenuddannelser på finanslovsforslaget nedjusteret med 0,3 pct. i 2020.
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5. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2019 som følge af 13. fase af statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2020 er omfattet af 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2019 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. Jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2019 udgør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeriets
område i alt 16,7 mio. kr. Cirkulæret kan findes her.
Dispositionsbegrænsningen er udmøntet i forbindelse med tilskudsudbetalingerne primo november 2019. Regneark med det konkrete beløb per
institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, kan findes på
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.
Investeringsrammer
Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige
selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og institutioner for forberedende grunduddannelse.
Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsniveau. På finansloven for 2020 er loftet for
institutionernes samlede investeringer sat til 1.420 mio. kr. i 2020 og
2021 og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023.
6. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2020
kan rettes til undertegnede.
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