Finanslov 2008
Hvad betyder finansloven og den netop indgåede
overenskomst for skolernes økonomi?
Med den netop indgåede aftale mellem VKO og Ny Alliance om finansloven for
2008 skal skolerne spare godt og vel 120 millioner kroner i forhold til sidste
år. Alligevel blev det endelige resultat en smule bedre end de frygtede 150
millioner kroner, da den bebudede én procents besparelse blev reduceret til
en halv procent med garanti om tilbagebetaling næste år. Samtidig kommer
OK08 til at koste skolerne.
Skolerne skal i år samlet spare 144 millioner kr. svarende til 2,5 procent af skolernes
budget. Det betyder, at hver skole i gennemsnit har 1,1 millioner kroner mindre end
sidste år og at hver elev i år må koste knapt 2000 kr. mindre end sidste år.
Det er resultatet af dels den finanslov, som onsdag den 5. marts endeligt faldt på
plads, og samtidig en underfinansiering af den netop indgåede overenskomst mellem
GL og Finansministeriet.
Den bebudede én procents opsparing blev reduceret til en halv procent med garanti
om tilbagebetaling næste år. Til gengæld blev der strammet yderlige på
indkøbsbesparelsen, så skolerne i 2008 skal spare godt 2,5 millioner kroner mere på
indkøb, end først antaget.

Besparelserne på finansloven fordeler sig sådan her:
Regeringen mener, at skolerne skal og kan spare på administration. Derfor skal skolerne allerede i 2008
spare 4,5 millioner kr. og næste år bliver tallet endnu større.
Skolerne mister knapt 52 millioner kr. i overgangen i taxameterstyre. De penge brugte amterne på at
administrere skolerne – men skolerne får dem altså ikke videreført i 2008, på trods af en politisk aftale
om, at strukturreformen ikke måtte koste skolerne noget.
14 millioner kr. mener regeringen, at skolerne skal spare ved at koordinere indkøb.
Skolerne får 23 millioner kr. mindre i tilskud til ansættelse af pædagogikumkandidater. Reduktionen
sker i form af en takstnedsættelse til pædagogikumkandidaterne.
28 millioner kr. går til den tvungne opsparing. Penge som skolerne får tilbage næste år.

Underfinansiering af OK08
23 millioner kr. kommer den netop indgåede overenskomst til at koste skolerne. Det er fordi, den
aftalte lønstigning for lærerne er højere, end det tilskud skolerne får fra staten.

