Fakta om Forslag til Finansloven for 2013 (FFL13)
Den 27. august 2012 fremsatte regeringen Forslag til Finansloven for 2013
(FFL13) og Ministeriet for Børn og Undervisning offentliggjorde takstkatalog
for Forslag til Finanslov 2013.
Det mest bemærkelsesværdige på dette års finanslovsforslag er
konsekvensen af den Budgetlov Folketinget vedtog 12. juni 2012. Ændringer
som følge af budgetloven vil fra 2014 betyde, at det såkaldte udsvingsbånd,
dvs. hjemlen til at optage en merudgift på op til 227 mio.kr., hvis
uddannelsesaktiviteten viser sig at stige mere end forventet, afskaffes.
Det vil sige, at hvis der er merudgifter som følge af meraktivitet, så kan
ministeren fra 2014 nedsætte taksterne uden for årets finanslove.
Nye initiativer på Forslag til Finanslov 2013 (FFL13) i forhold til de allerede
kendte ændringer fra Finansloven 2012 (FL12) er, at bevillingsudviklingen er
påvirket af:
• Videreførelse af omstillingsreserve med yderligere 2 pct. i 2016 svarende
til 156,1 mio.kr.
• Indkøb fase 6, som påvirker fællesudgiftstaksten med 1,3 pct. i 2013 og
1,7 pct. i 2014 og frem.
• Det fleksible klasseloft, hvor der er indarbejdet en forhøjelse af
undervisningstaxameteret til finansiering af det fleksible klasseloft på 28
elever. Stigningen i undervisningstaksten er 1,3 pct. i 2013, 1,9 pct. i
2014 og 2,1 pct. i 2015 og frem for stx. For hf er stigningen 1,8 pct. i
2013 stigende til 2,6 pct. i 2014 og frem.
Rammen
De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2012 er:
2013

2014

2015

2016

Fleksibelt klasseloft

79,6

106,3

120,4

120,4

Øvrige tiltag

20,0

20,0

20,0

20,0

Generelt effektiviseringskrav

-52,0

-52,0

-52,0

-52,0

Indkøb fase 6

-10,2

-13,0

-13,2

-13,2

-148,7

-295,7

-451,8

-87,4

-220,5

-376,6

Omstillingsreserve
Ændringer vedrørende FFL13

37,4

Allerede kendte ændringer fra Finansloven for 2012 (FL12) var:
• Justering af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT (AIT). Projektet
justeres og dele af projektet udskydes, hvorfor hovedparten af det
udmøntede effektiviseringspotentiale er tilbageført til taksterne. Det
medfører en stigning på fællesudgiftstaksterne på 0,1 pct. i 2013 og frem.
Det resterer et samlet effektiviseringsprovenu for hele ministeriets område.
Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.

•
•

Generelt effektiviseringskrav med stigende profil fra 2012 til 2013 på 0,7
pct.
Øvrige mindre tiltag som medfører en stigning i undervisningstaxameteret
på ca. 0,3 pct. i 2013 of frem og en stigning i færdiggørelsestaksterne på
ca. 0,1 pct. i 2013 og frem. Øvrige mindre tiltag dækker over bortfald af
reduktioner vedrørende elevkvoteordning, gennemførelsesvejledning,
misligeholdt feriepengeforpligtigelse mv., som var engangsudgifter i 2012.

Med de allerede kendte ændringer fra FL12 som fremgik af Faktaark
vedrørende Finanslov 2012 (FL12) og de nye ændringer på Forslag til
Finanslov 2013 (FFL13) er der således en stigning på 37,4 mio. kr. i forhold til
2012, hovedsageligt som følge af indarbejdelse af det fleksible klasseloft.
Allerede nu er der forventede initiativer på Ændringsforslaget for 2013 (ÆF13)
vedrørende:
• Statens indkøbsprogram fase 7.
Takster
På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2012, når der er taget
højde for pris- og lønreguleringen:
UndervisFærdiggørel- FællesudBygningsUddannelse
ningstakst
sestakst *
giftstakst
udgiftstakst I alt
International
672
-35
-177
-63
397
Baccalaureate
Pre International
672
-177
-63
432
Baccalaureate

53

-54

-227

-111

-339

672

-35

-177

-63

397

520

-26

10

-63

440

2-årigt hf

1.059

-17

-192

-105

744

3-årigt hf

798

-35

-192

-105

466

Studenterkursus
stx
Team Danmark
4-årigt forløb

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FFL13 indarbejdede reduktioner.
Følgende takster er angivet pr. årselev for 2013:
Stx:
Undervisningstaxameteret:
57.400 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:
14.280 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:
7.420 kr.
Bygningstaxameter:
8.690 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.500 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2013)

2-årigt hf
Undervisningstaxameteret:
Færdiggørelsestaxameteret:

64.270 kr.
9.690 kr.
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Fællesudgiftstaxameteret:
9.330 kr.
Bygningstaxameter:
9.690 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.500 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2013)
Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2013 sættes til 145.800 kr. pr.
kandidat.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Ministeriet for Børn
og Undervisnings hjemmeside
http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Takstkatalog
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: 42.680 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.240 kr.
Bygningstaxameter:
6.000 kr.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 43.980 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.240 kr.
Bygningstaxameter:
6.000 kr.
Pris- og lønregulering
Pris- og lønreguleringen er på 1,3 pct. på alle taxametre med undtagelse af
bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 4,2 pct.
Grundtilskud
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede, så basistilskuddet
fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution. Uddannelsestypestilskud udgør 1,75
mio. for første uddannelse og 0,25 for den anden. Disse tilskud er ikke prisog lønregulerede.
Udkantstilskud udgør maksimalt 2,5 mio. kr. pr institution.
FFL elektronisk version
Forslag til finanslov for 2013 kan hentes her https://www.oescs.dk/bevillingslove/ffl13x3.pdf . Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til
offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 389. Paragraffen for
grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 407.

Kirstine Kjemtrup
27. august 2012
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