Nyt fra Sekretariatet (35/2014 )
Forslag til finanslov 2015
Tirsdag d. 26. august offentliggjorde regeringen Forslaget til Finansloven for
2015.
På dette års Forslag til Finanslov 2015 (FFL15) er der sket en del
omfordelinger inden for egen ramme:
 Der indføres socialt taxameter
 Der er sket en omlægning af pædagogikumtaxameteret
 Der sker en forøgelse af udkantstilskuddet.
Samlet omfordeles 3 pct. af undervisningstaxameteret dermed til disse
formål.
Omstillingsreserven er udskudt til 2016. Og får derfor effekt med 2 pct. i
2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018. Der vil på de kommende finanslove for
2016 og frem blive taget stilling til udmøntningen af reserven.
På forslaget trækker klasseloftets indførelse stadig i positiv retning. Der er
dog langt flere tiltag, der trækker i modsat retning: det udmøntede
effektiviseringspotentiale vedrørende projektet Mere ambitiøs anvendelse af it
(AIT), indkøb fase 6,7 og 8, permanentgørelse af særlige forløb og andre
mindre tiltag som alle medfører besparelser i 2015 og frem.
Samlet set betyder det en reduktion af rammen for det almene gymnasiale
område på 58,8 mio.kr. i forhold til 2014.
Centrale forhold er:
 Forslaget medfører en reduktion af taksterne på ca. på 1.927 kr. for stx
og 1.785 kr. for 2-årig hf efter pris og lønreguleringen. Disse
takstændringer indeholder kun de på FFL indarbejdede reduktioner og
omfordelinger.
 Skoler der har pædagogikumkandidater vil modtage et tilskud pr.
kandidat på 296.000 kr. (100 pct. stigning i forhold til 2014).
 Skoler med frafaldstruede elever vil modtage et tillægstaxameter
(socialt taxameter). Udgangspunktet er, at ca. 1/6 af skolerne vil være
tilskudsberettiget.
 Årselevgrænsen for udkantstilskud hæves fra 400 til 430 stx-årselever.
 Alle aktivitetsbaserede takster er pris- og lønreguleret med 1,0 pct.,
mens bygningstaksten er pris- og lønreguleret med 2,1 pct.
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Grundtilskudselementerne er beløbsmæssigt uændrede, men således
ikke pris- og lønreguleret.

Forslag til finansloven kan i den elektroniske udgave findes
her: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove
Takstkataloget kan findes på UVM’s hjemmeside under:
http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov
Rektorforeningen har udarbejdet et notat vedrørende finanslovsforslaget.
Notatet kan hentes på medlemssiderne:
http://www.rektorforeningen.dk/Finanslov_Taxameter.asp
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Takstudvikling efter 2015
Det er svært at sige noget endeligt om taksterne i de kommende år, da der
kan ske ændring i rammen fremadrettet. Ministeriets udmeldingsbrev
indeholder ikke som det plejer en oversigt over den procentuelle udvikling i
taksterne for årene frem. Sekretariatet forsøger at skaffe denne oversigt med
henblik på at udarbejde et takstskøn frem til 2018, som kan lægges på
hjemmesiden i næste uge.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
SU-grundkursus den 8. oktober 2014 i Odense
Nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen
have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen.
Rektorforeningen, GL og Samarbejdssekretariatet udbyder derfor et kursus,
som er rettet mod gymnasiesektoren med deltagelse af såvel ledelses- som
medarbejdersiden med det formål at skabe en fælles forståelse og platform
for arbejdet i SU. Få indblik i samarbejdets muligheder og bliv bevidst om de
holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. Der er få ledige pladser på
kurset onsdag den 8. oktober 2014. Læs mere og tilmeld dig her:
https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=354
Kontakt: Marianne Larsen

Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

