Fakta om forslag til finanslov 2010 (FFL10)
Den 25. august fremsatte regeringen forslag til finanslov 2010. Forslaget indeholder de
forventede besparelser på undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret i forbindelse med
• implementeringen af administrative fællesskaber
• effektivisering af indkøbsområdet
• digitalisering af SU

Rammen
De væsentligste ændringer på rammen er:

Administrative
fællesskaber
Indkøbseffektivisering
Digitalisering af SU
I alt

2010

2011

2012

-75,1

-87,3

-87,3

-5

-6,9

-8,1

-6,5

-2,8

-2,8

-86,6

-97

-98,2

*Note: For 2011-2012 er der tale om estimerede beløb

Derudover er der følgende mindre ændringer på den samlede ramme:
• Afkortning af eksamensperioden medfører en samlet besparelse på 5 mio. kr.
• Der er indarbejdet et tilskud til betaling for brug af studieadministrative systemer
på 6 mio. kr. Tilskuddet udmøntes på fællesudgiftstaxameteret.
• Udmøntning af seniorbonusordningen medfører, at der tilføres 3,9 mio. kr. på
rammen i 2010 og 3,7 mio. i 2011. Ordningen slutter med udgangen af 2011.
I 2010 er der altså en samlet besparelse på 81,7 mio. kr. i forhold til 2009.

Takster
På taksterne er der følgende ændringer, når der er taget højde for pris- og
lønreguleringen og omlægning af finansieringen af pædagogikum:

Uddannelse
International
Baccalaureate
Pre International
Baccalaureate
Studenterkursus
stx
Team Danmark 4årigt forløb
2-årigt hf

Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgiftstakst
takst
takst
233

-26

233

I alt

-933

-726

-933

-700
112

867

151

-906

-102

-26

-933 -1.061

30

-26

-846

103

48

-842

-1.168 -1.017

Følgende takster er angivet pr. årselev for 2010:
Stx:
Undervisningstaxameteret:
Færdiggørelsestaxameteret:
Fællesudgiftstaxameteret:
Bygningstaxameter:
Indvendig vedligeholdelse:
bygninger 1. januar 2010)

55.300 kr.
14.300 kr.
7.500 kr.
8.700 kr.
1.500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres

2-årigt hf
Undervisningstaxameteret:
Færdiggørelsestaxameteret:
Fællesudgiftstaxameteret:
Bygningstaxameter:
Indvendig vedligeholdelse:
bygninger 1. januar 2010)

61.500 kr.
9.700k kr.
9.500. kr.
9.700 kr.
1500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres

Finansieringen af pædagogikum
Omlægningen af finansieringen af pædagogikum fra 1. august 2009 medfører en
yderligere takststigning i 2010 på ca. 335 kr. pr. årselev. Det særskilte taxameter til
pædagogikum er 143.000 kr. pr. kandidat i 2010.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside

http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/Tilskud/Takstkatalog.as
px
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: 41.800 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.400 kr.
Bygningstaxameter: 6.000 kr.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 43.200 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.400 kr.
Bygningstaxameter: 6.000 kr.

Pris- og lønregulering
Pris- og lønreguleringen er på 1,6%. Reguleringen indeholder en modregning på -0,6%,
fordi reguleringen i 2009 var sat for højt. Rektorforeningen har gjort
Undervisningsministeriet opmærksom på, at lønudviklingen i OK08 stiger mere end prisog lønreguleringen. Dette forhold står dog ikke til at ændre, da pris- og lønreguleringen
gælder for hele statens område.

Grundtilskud
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede fra 2009, 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 pris- og lønregulerede.
Udkantstilskud er ændret fra at udgøre maksimalt 2,3 mio. kr. pr institution til maksimalt
2,4 mio. kr.

Øget anvendelse af it
I foråret 2009 lancerede Undervisningsministeriet og Finansministeriet budgetanalysen
’Øget anvendelse af it’. Analysen medfører ingen reduktioner i 2010. I
budgetoverslagsårene forventer ministeriet en reduktion på 27 mio. kr. årligt når
besparelsen er fuldt indfaset i 2013. Reduktionen skal ses i lyset af, at der i første
omgang vil blive tilført midler til nye it-investeringer centralt. Læs mere om analysen

http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/AIT.aspx
FFL elektronisk version
Forslag til finanslov 2010 kan hentes her http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ffl10a2.pdf.
Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på
side 1655. Paragraffen for grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på
side 1672.

Liv Faden
26. august 2009

