Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)
Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015
(FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov
2015.
Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finansloven for
2014 fra december er, at bevillingsudviklingen er påvirket af følgende forhold:






Som følge af indførelsen af det sociale taxameter og det øgede
geografiske tilskud er undervisningstaxameteret omlagt ca. 2 pct.
o Der indføres et socialt taxameter til institutioner med mange
frafaldstruede elever og en forøgelse af de eksisterende
udkantstilskud. Der ydes et socialt taxameter pr. årselev afhængig
af andelen af frafaldstruede elever. Den enkelte institutions andel
af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af elevernes
afgangskarakterer fra grundskolen. Finansieringen sker ved en
omfordeling fra undervisningstaxameteret til et tillægstaxameter.
60 mio.kr. omfordeles fra gymnasierne til erhvervsskolerne, mens
resten bliver omfordelt inden for eget uddannelsesområde.
o Der sker ligeledes en omfordeling fra undervisningstaxameteret for
at øge udkantstilskuddet til skoler med geografiske udfordringer. Et
øget geografisk tilskud vil medvirke til at opretholde et bredt og
varieret uddannelsesudbud i udkantsområderne og dermed give
flere unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres
nærområde. For det almengymnasiale område betyder dette, at
årselevgrænsen for udkantstilskud hæves fra 400 til 430 stxårselever.
Omlægning af pædagogikumtaxameteret, så kun de skoler, der uddanner
pædagogikumkandidater, modtager tilskud. Undervisningstaxameteret er
omlagt ca. 1. pct. som følge heraf.
Omstillingsreserven er tilbageførsel med 2 pct. i 2015 til 2018, således at
omstillingsreserven først rammer i 2016, og er dermed 2 pct. i 2016, 4
pct. i 2017 og 6 pct. i 2018.

Rammen
De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2014 er:
2015

2016

2017

2018

Fleksible klasseloft

14,5

14,5

14,5

14,5

Socialt taxameter

-60,0

-60,0

-60,0

-60,0

Indkøb fase 6+7

-3,1

-3,1

-3,1

-3,1

Indkøb fase 8

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

AIT
Andre mindre tiltag - herunder
permanentgørelse af særlige forløb

-4,6

-4,6

-4,6

-4,6

-3,2

-9,5

-12,1

-12,1

-160,7

-321,5

-482,2

-225,8

-389,2

-549,9

Omstillingsreserve
Ændringer i alt på FFL15

-58,8

Med de allerede kendte ændringer fra FL14 som fremgik af Faktaark
vedrørende Finanslov 2014, udsendt i december 2013, er der således
følgende samlede ændringer på den samlede ramme vedrørende FFL15:
 Statens indkøbsprogram fase 8, som muliggør en række effektiviseringer
af statsligt indkøb, herunder for de selvejende institutioner, og omfatter
genudbudte indkøbsaftaler inden for bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser,
telefoni og konferencefaciliteter mv. Ottende fase er indbudgetteret på
samme måde som de tidligere indkøbsbesparelser og svarer til en
reduktion af fællesudgiftstaksterne på 0,3 pct. i 2015.
 Det fleksible klasseloft, hvor der er indarbejdet en forhøjelse af
undervisningstaxameteret til finansiering af det fleksible klasseloft på 28
elever. Stigningen i undervisningstaksten er 0,2 pct. i 2015 og frem for
stx. For hf er stigningen 0,8 pct. i 2015 og frem.
 Udmøntning af effektivisering som følge af sidste fase af AIT på 0,6 pct. af
fællesudgiftstaxameteret i 2015 og frem.
 Indkøb fase 6+7 på 0,4 pct. af fællesudgiftstaxameteret i 2015 og frem.
 Andre mindre tiltag – herunder permanentgørelse af forsøg med særlige
klasser for unge med nedsat psykisk funktionsevne.
I 2015 er den samlede ramme således reduceret med 58,8 mio. kr. i forhold
til 2014.
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Takster
På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2014, når der er taget
højde for pris- og lønreguleringen:
UndervisFærdiggørel- FællesudBygningsUddannelse
ningstakst
sestakst *
giftstakst
udgiftstakst I alt
International
Baccalaureate
-1.828
-1
-93
-4 -1.927
Pre International
Baccalaureate
-1.828
-93
-4 -1.925
Studenterkursus

-1.024

-2

-148

4

-1.170

stx
Team Danmark
4-årigt forløb

-1.828

-1

-93

-4

-1.927

-1.405

-1

-105

-4

-1.515

2-årigt hf

-1.665

-4

-122

5

-1.785

3-årigt hf

-1.165

-7

-122

5

-1.289

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FFL15 indarbejdede ændringer.
Følgende takster er angivet pr. årselev for 2015:
Stx:
Undervisningstaxameteret:
56.590 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:
14.500 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:
7.270 kr.
Bygningstaxameter:
8.950 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.540 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2015)
2-årigt hf
Undervisningstaxameteret:
63.430 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:
9.830 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:
9.130 kr.
Bygningstaxameter:
9.980 kr.
Indvendig vedligeholdelse:
1.540 kr. (kun for skoler der ikke
overtager deres bygninger 1. januar 2015)

Socialt taxameter
Det sociale taxameter giver skoler med mange elever med en svag social
baggrund og et højt frafald ressourcer til at gøre mere for at reducere
frafaldet.
Det sociale taxameter udmøntes på baggrund af en omfordeling inden for de
nuværende økonomiske rammer til skolerne. Derved sker der en omfordeling
fra skoler med få frafaldstruede elever til skoler med mange frafaldstruede
elever.
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Det sociale taxameter gives som tre tillægstaxametre.
Takst 1: 4.460 kr.
Takst 2: 4.950 kr.
Takst 3: 5.350 kr.

Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2015 sættes til 296.000 kr. pr.
kandidat, hvilket er en forhøjelse på 100 pct. i forhold til 2015. Dette
finansieres ved en omlægning af undervisningstaxametrene svarende til 1 pct.
Omlægningen skyldes, at der har været en tendens til, at især skoler uden for
byerne uddannede pædagogikumkandidater, som så efter endt pædagogikum
søgte ansættelse i større byer. Skoler uden pædagogikumkandidater har til og
med 2014 modtaget et tilskud til pædagogikumkandidater, der modsvarede
halvdelen af udgifterne til pædagogikum, da den anden halvdel indtil nu har
været indeholdt i undervisningstaxameteret.
Omlægningen betyder at kun de skoler, der uddanner
pædagogikumkandidaterne, modtager tilskud til dette arbejde.

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: 43.320 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.150 kr.
Bygningstaxameter:
6.190 kr.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 44.650 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.150 kr.
Bygningstaxameter:
6.190 kr.

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.

Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget, som kan findes på
Undervisningsministeriets hjemmeside
http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Takstkatalog
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Pris- og lønregulering
Pris- og lønreguleringen er på 1,0 pct. på alle taxametre med undtagelse af
bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 2,1 pct.

FFL elektronisk version
Forslag til Finanslov 2015 kan hentes på: http://www.oescs.dk/bevillingslove/ffl1520.pdf. Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til
offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 115. Paragraffen for
grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 132.

Kirstine Kjemtrup
26. august 2014
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