Fakta om Finansloven for 2014 (FL14)
Den 13. december 2013 fremsatte Regeringen Ændringsforslag til Forslag til
Finansloven for 2014 (ÆF14) og den 19. december 2013 vedtog Folketinget
Finansloven for 2014 (FL14) og Undervisningsministeriet offentliggjorde
takstkatalog for Finanslov 2014.
Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finanslovsforslaget
for 2014 fra august er, at bevillingsudviklingen er påvirket af:
• Tilbageførsel af omstillingsreserven med 2 pct. i 2014 til 2017.
• Statens indkøbsprogram fase 8, som ikke er indregnet i taksterne, men i
stedet udmøntes som en dispositionsbegrænsning i 2014. Institutionerne
vil modtage nærmere information herom, når den endelige udmøntning er
afklaret.

Rammen
De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2013 er:
2014

2015

2016

2017

Det fleksible klasseloft

25,8

40,3

40,3

40,3

AIT

-9,2

-9,2

-9,2

-9,2

Permanentgørelse af særlige forløb

-2,7

-7,9

-14,2

-16,8

Indkøb fase 7

-2,2

-4,4

-4,4

-4,4

Øvrige mindre tiltag

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Ekstern skriftlig censur

-2,2
-148,6

-302,2

-454,0

-131,8

-291,7

-446,1

Omstillingsreserve
Ændringer i alt på FFL14

7,5

Med de allerede kendte ændringer fra FFL14 som fremgik af Faktaark
vedrørende Forslag til Finanslov 2014, udsendt i august 2013, er der således
følgende samlede ændringer på den samlede ramme vedrørende FL14:
• Det fleksible klasseloft, hvor der er indarbejdet en forhøjelse af
undervisningstaxameteret til finansiering af det fleksible klasseloft på 28
elever. Stigningen i undervisningstaksten er 0,5 pct. i 2014 og 0,1 pct. i
2015 og frem for stx. For hf er stigningen 0,7 pct. i 2015 og frem.
• Tilbageførsel af omstillingsreserven med 2 pct. i 2014 til 2017, således at
omstillingsreserven nu er 2 pct. i 2015, 4 pct. i 2016 og 6 pct. i 2017.
• Udmøntning af effektivisering som følge af AIT på 1,2 pct. af
fællesudgiftstaxameteret svarende til en besparelse på 9,2 mio.kr. i 2014
og frem.

•

•

•

•

Permanentgørelse af forsøg med særlige klasser for unge med nedsat
psykisk funktionsevne er der udmøntet en nedsættelse på ca. 0,04 pct. i
2014 stigende til 0,3 pct. i 2017 af undervisningstaxameteret svarende til
2,7 mio. kr. i 2014 stigende til 16,8 mio. kr. i 2017.
Indkøb fase 7, vedrørende netværkskomponenter, kontormøbler,
kontorartikler, forbrugs- og rengøringsartikler og flytteydelser, som udgør
et effektiviseringspotentiale på 0,3 pct. af fællesudgiftstaxameteret
svarende til 2,2 mio. kr. i 2014 stigende med yderligere 2,2 mio. kr. fra
2014 til 2015.
Øvrige mindre tiltag som led i tidligere finanslove om eksempelvis fase 6
af indkøbseffektiviseringerne, hvilket reducerer fællesudgiftstaxameteret
med ca. 0,2 pct. i 2014 og frem svarende til ca. 2 mio. kr.
Finansiering af øgede, centrale udgifter til skriftlig censur i 2013, som er
udmøntet ved en nedsættelse af undervisningstaxameteret med ca. 0,04
pct. svarende til 2,2 mio. kr. i 2014.

I 2014 er den samlede ramme således øget med 7,5 mio. kr. i forhold til
2013.

Takster
På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2013, når der er taget
højde for pris- og lønreguleringen:
UndervisFærdiggørel- FællesudBygningsUddannelse
ningstakst
sestakst *
giftstakst
udgiftstakst I alt
International
Baccalaureate
274
3
-137
2
141
Pre International
Baccalaureate
274
-137
2
138
Studenterkursus

252

-1

-220

1

32

stx
Team Danmark
4-årigt forløb

274

3

-137

2

141

210

2

-163

2

51

2-årigt hf

-11

1

-176

-7

-194

3-årigt hf

-6

2

-176

-7

-188

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FL14 indarbejdede ændringer.
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Følgende takster er angivet pr. årselev for 2014:
Stx:
Undervisningstaxameteret:
57.840 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:
14.360 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:
7.290 kr.
Bygningstaxameter:
8.770 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.510 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2014)

2-årigt hf
Undervisningstaxameteret:
64.450 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:
9.740 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:
9.160 kr.
Bygningstaxameter:
9.770 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.510 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2014)

Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2014 sættes til 146.500 kr. pr.
kandidat.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på
Undervisningsministeriets 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: 42.890 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.210 kr.
Bygningstaxameter:
6.060 kr.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 44.200 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.210 kr.
Bygningstaxameter:
6.060 kr.

Pris- og lønregulering
Pris- og lønreguleringen er på 0,5 pct. på alle taxametre med undtagelse af
bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 0,9 pct.
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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 udgør maksimalt 2,5 mio. kr. pr. institution.

FL elektronisk version
Finanslov 2014 kan hentes på: http://www.oescs.dk/bevillingslove/fl14x3.pdf. Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til
offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 391. Paragraffen for
grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 410.

Kirstine Kjemtrup
5. februar 2014
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