Fakta om forslag til finanslov 2009 (FFL09)
D. 26. august fremsatte regeringen forslag til finanslov 2009. Forslaget indeholder de
forventede besparelser på undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret i forbindelse med
implementeringen af administrative fællesskaber, effektivisering af indkøbsområdet og
digitalisering af SU.

Rammen
De primære besparelser på den samlede ramme skyldes administrative fællesskaber,
effektivisering på indkøbsområdet og digitalisering af SU jf. nedenstående tabel.
I 2009 er der således en samlet besparelse på 26,6 mio. kr.

Administrative
fællesskaber
Indkøbseffektivisering
Digitalisering af SU
SUM

2009

2010

2011

2012

-12,5
-11,4
-2,7
-26,6

-83,3
11,4
-8,2
-80,1

-95,2
-17,2
-12,6
-125,0

-95,2
-23,2
-12,8
-131,2

Note: For 2010-2012 er der tale om estimerede beløb

Derudover er der en række mindre ændringer på den samlede ramme:
–
–

En reduktion på -0,6 mio.kr. der skyldes overgangen til ny betalingsformidling
En forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode medfører, at der bliver
tilført 1,7 mio. kr. til rammen.

Slutteligt fastholdes finansiering af barselsfonden på det nuværende niveau således at
taksterne ikke stiger med de forventede 3,1 mio. kr. i 2009.

Takster
Følgende takster er angivet pr. årselev
Stx:
Undervisningstaxameteret: 54.200 kr.
Færdiggørelsestaxameteret: 14.100 kr.
Fællesudgiftstaxameteret: 8.400 kr.
Indvendig vedligeholdelse: 1.200 kr.
2-årigt hf:
Undervisningstaxameteret: 60.100 kr.
Færdiggørelsestaxameteret på 9.500k kr.
Fællesudgiftstaxameteret på 10.500. kr.
Indvendig vedligeholdelse: 1.200 kr.

Taksterne er bl.a. opreguleret fordi den tvungne opsparing på 0,5% - i 2008 - bortfalder i
2009.
Taksterne indeholder en pris- og lønregulering på 4,1% i forhold til UVM´s takstkatalog
for 2008
Øvrige tilskud kan ses på FFL09 som kan findes under
http://www.uvm.dk/takst/?menuid=401010
Grundtilskud
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede fra 2008, således at
basistilskud fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution og uddannelsestypestilskud udgør 1,75
mio. for første uddannelse og 0,25 for den anden.
Udkantstilskud er ændret fra at udgøre maksimalt 2,25 mio. kr. pr institution til
maksimalt 2,3 mio. kr.
Udbetaling af den obligatoriske opsparing for 2008
Den obligatoriske opsparing på 0,5% fra 2008 udbetales som en engangsydelse i foråret
2009. Beløbet vil blive beregnet på baggrund af antallet af årselever for 2008.
Bygningsoverdragelse
UVM forventer, at vilkår for overdragelsen og taxametersatser vil blive indarbejdet på
ændringsforslaget. UVM forventer at overgang til bygningstaxameter og mulighed for
overdragelse af bygninger sker fra 1. januar 2009.
Pædagogikumtaxameteret
Omlægningen af pædagogikumfinansieringen betyder, at undervisningstaxameteret i
2008 er hævet med 275 kr. pr. årselev. Ordningen er først gældende fra august 2009,
men tilskuddet er fordelt over hele året. Taxameteret er derfor lavere end i 2010, hvor
ordningen er gældende hele året. I 2010 forventes taxameteret således at stige med
yderligere 375 kr. pr. årselev.
Det direkte taxametertilskud til pædagogikum vil i 2009 være 140.700 pr. kandidat.
Brobygning og introduktionskurser
Der ydes fortsat tilskud til brobygning. Tilskuddet er fordelt på de forskellige taxametre
og er her opgjort pr. årselev.
Undervisningstaxameter - introduktionskurser: 41.200 kr.
Undervisningstaxameter - brobygning: 42.600 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 8.150 kr.
Indvendig vedligeholdelse: 2.550 kr.
IB
Der er afsat midler fra rammen til en ny økonomimodel for IB. Udmøntningen afventer
forhandling i forligskredsen.
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