Fakta om endelig finanslov for finansåret 2011 (FL11)
Den 16. december 2010 vedtog Folketinget Finansloven for finansåret 2011 (FL2011) og
den 19. november 2010 offentliggjorde Undervisningsministeriet takstkataloget for
Finanslov 2011.
Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finanslovsforslaget for 2011
fra august er, at bevillingsudviklingen er påvirket af:
•
•

en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til
finansiering af flere unge i uddannelse
et fortsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens
indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten som følge af aftalerne om
finansloven for 2010.

Rammen
De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2010 er:
2011
Generelt effektiviseringskrav
Mere ambitiøs anvendelse af it
Statens elevkvoteordning
Administrative fællesskaber

2012

2013

2014

-42,4

-88,7

-138,0

-138,0

-8,2

-11,0

-14,0

-15,4

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

-12,3

-12,3

-12,3

-12,3

Digitalisering af SU

-4,4

-4,7

-4,7

-4,7

Indkøbseffektivisering

-1,9

-3,1

-3,1

-3,1

Omstillingsreserve

-144,6

Reduktioner vedr. FFL11

-73,3

1 pct. tilskudsreduktion vedr. 2010

-65,9

Barselsfondsregulering vedr. 2010

-13,3

Reduktioner i 2010/11 vedr. 2010

-79,2

-123,8

-176,1

-322,1

0,0

0,0

0,0

1,5 pct. reduktioner af takster som
følge af aktivitetsstigninger
Indkøbsbesparelse fase 5

-105,5
-6,2

-6,1

-6,5

-6,7

Reduktioner vedr. FL11

-111,7

-6,1

-6,5

-6,7

Reduktioner i alt på FL11

-264,2

-129,9

-182,6

-328,8
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Udover de allerede kendte ændringer fra FFL11, som fremgik af Faktaark vedrørende
Forslag til finanslov 2011, udsendt i august 2010, er der således følgende ændringer på
den samlede ramme vedrørende FL11:
• Etårig reduktion af rammen på 1,5 pct. i 2011 som følge af flere unge i
uddannelse svarende til 105,5 mio.kr.
• Effektivisering på 6,2 mio.kr. i 2011 stigende til 6,7 mio.kr. i 2014 vedrørende
fase 5 af statens indkøbsprogram som udmøntes på undervisningstaxameter
• Mindre besparelser på puljer som følge af finansiering af flere unge i uddannelse
på eksamen, puljer (tilskud til kapacitetsudvidelser, tilskud til naturfagsrenovering
og rammetilskud til kostafdelinger) i 2011
• Reduktion af pædagogikumstakst
• Reduktion af taksterne til brobygning og introduktionskurser
I 2011 er der altså en samlet besparelse på 264,2 mio. kr. i forhold til 2010.

Takster
På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2010, når der er taget højde for prisog lønreguleringen:
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- BygningsUddannelse
takst
takst *
takst
udgiftstakst
I alt
International
-118
-382
-130
-1.939
Baccalaureate
-1.308
Pre International
Baccalaureate
-1.308
-382
-130
-1.821
Studenterkursus

-1.940

-271

-634

-225

-3.071

stx
Team Danmark
4-årigt forløb

-1.308

-118

-382

-130

-1.939

-1.069

-89

-292

-130

-1.580

2-årigt hf

-1.676

-153

-504

-199

-2.533

3-årigt hf

-975

-306

-504

-199

-1.985

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FL11 indarbejdede reduktioner. Det vil sige, at der
ikke er taget højde for dispositionsbegrænsningen fra 2010 i takstændringerne.
Følgende takster er angivet pr. årselev for 2011:
Stx:
Undervisningstaxameteret:
Færdiggørelsestaxameteret:
Fællesudgiftstaxameteret:
Bygningstaxameter:
Indvendig vedligeholdelse:
bygninger 1. januar 2011)

54.600 kr.
13.900 kr.
7.200 kr.
8.300 kr.
1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres
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2-årigt hf
Undervisningstaxameteret:
Færdiggørelsestaxameteret:
Fællesudgiftstaxameteret:
Bygningstaxameter:
Indvendig vedligeholdelse:
bygninger 1. januar 2011)

60.500 kr.
9.400 kr.
9.100 kr.
9.200 kr.
1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres

Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2011 nedsættes til 141.500 kr. pr. kandidat.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside
http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/Tilskud/Takstkatalo
g.aspx

Brobygning- og introduktionskurser
Der ydes fortsat tilskud til brobygning- og introduktionskurser. Tilskuddet er fordelt på de
forskellige taxametre og er her opgjort pr. årselev.
Introduktionskurser
Undervisningstaxameter: 41.400 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 6.900 kr.
Bygningstaxameter:
5.700 kr.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 42.700 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 6.900 kr.
Bygningstaxameter:
5.700 kr.

Pris- og lønregulering
Pris- og lønreguleringen er på 1,1 pct. på alle taxametre med undtagelse af
bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med minus 3,1 pct.

Grundtilskud
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede, så basistilskuddet fortsat
udgør 1 mio. kr. pr. institution. Uddannelsestypestilskud udgør 1,75 mio. kr. for første
uddannelse og 0,25 mio. kr. for den anden. Disse tilskud er ikke pris- og lønregulerede.
Udkantstilskud er ligeledes uændret og udgør maksimalt 2,4 mio. kr. pr institution.

FL elektronisk version
Ændringsforslaget for 2011 kan hentes her http://www.oescs.dk/bevillingslove/af11x02.pdf Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til offentlige
gymnasier og hf-kurser starter på side 441.
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