Notat vedr. finansloven for 2018
Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti for Finanslov 2018 blev offentliggjort den 8. december 2017
og Finansloven endeligt vedtaget af Folketinget den 22. december 2017.1
Der er en del ændringer på ændringsforslaget som følge af bl.a. trepartsforhandlingerne og derfor især har
betydning for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelserne.
Dette notat sammenfatter samtlige initiativer på den vedtagne finanslov for 2018 (FL18) med betydning for
erhvervsskolerne. Notatet kan derfor også med fordel læses i sammenhæng med Undervisningsministeriets
(UVM) orienteringsbreve om finanslov 2018 samt DEG’s notat om forslag til finanslov 2018.

Gennerelle tiltag
Pris- og lønniveau regulering
På ændringsforslaget har der ikke været nogen korrektion af det forventede pris- og lønindekset samt
anlægsindeks, som forsat er på hhv. 2,7 procent og 3,4 procent.

Omprioriteringsbidraget
Omprioriteringsbidraget på de 2% årligt bliver forlænget til 2021. Da det blev indført i 2016, betyder det, at
taksterne reduceres med 6 pct. i 2018, 8 pct. i 2019, 10 pct. i 2020 og 12 pct. i 2021 ift. 2015. Dette gælder
alle takster og grundtilskud.

Barselsfonden
På finanslovsforslaget for 2018 er de hidtidige taksreduktioner til finansiering af barselsfonden tilbageført,
dette medfører en takstforhøjelse af undervisningstaksten i 2018 på 0,6 procent for de erhvervsgymnasiale
uddannelser, 0,7 procent for erhvervsuddannelserne og 0,9 procent for de erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelserne. Bidragssatsen, som skolerne fremadrettet i stedet betaler direkte til Barselsfonden,
var i 2017 på 201 kr. pr. årsværk pr. måned. Institutioner med mindre end fem årsværk friholdes fra at
betale bidragssatsen, men er fortsat dækket af Barselsfonden.

Statens indkøbsprogram
Finansloven for 2018 er omfattet af den 11. fase i Statens Indkøbsprogram, som medfører et
effektiviseringspotentiale, der reducerer fællesudgiftstaksterne i 2018 på i alt 1,1 pct. for de
erhvervsgymnasiale uddannelser, 1,3 pct. for erhvervsuddannelserne og 0,3 for de erhvervsrettede voksenog efteruddannelserne.

Udbudsloven
Finanslovforslaget for 2018 er omfattet af indfasning af effektiviseringer som følge af udbudsloven.
Effektiviseringen består i henholdsvis lavere administrative omkostninger ved udbud samt lavere priser som
følge af styrket konkurrence. Effektiviseringspotentialet udmøntes ved en reducering af
fællesudgiftstaksterne i 2018 svarende til 1,0 pct. for de erhvervsgymnasiale uddannelser, 0,7 pct. for de
erhvervsuddannelserne og 0,1 pct. for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelserne.
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95 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF) 14 stemmer imod forslaget (EL, ALT) 1 stemmer hverken for eller
imod forslaget (IA), kilde: Folkestingets hjemmeside.
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Investeringsrammer
Fra 1. januar 2018 indføres investeringsrammer for de statslige selvejet uddannelsesinstitutioner. Det
indebærer, at selvejeområdet indgår i den tværgående politiske prioritering af de offentlige investeringer i
lighed med kommuner, regioner, forsvaret, transportområdet og øvrige større offentlige områder.
Rammeniveauet var på FFL18 fastsat til 1,4 mia. kr. årligt fra 2018-2021, med FL18 er rammen i 2018 hævet
med 250 mio. kr. Dvs. rammen er på 1,65 mio. kr. i 2018 og 1,4 mia. kr. årligt i 2019-2021.

Udskydelse af genberegningen af model for socialt taxameter
Med finanslovforslaget for 2018 udskydes genberegning af modellen for socialt taxameter til finansloven
for 2019. Det skyldes, at genberegningen afventer resultatet af evalueringen af det sociale taxameter. I
2018 vil institutionerne således modtage socialt taxameter på baggrund af den beregning af andele af
frafaldstruede elever, som lå til grund for udmøntningen af socialt taxameter i 2017. Dette er gældende for
de erhvervsgymnasiale uddanner og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Udkantstilskud til erhvervsskoler
I forbindelse med genberegningen af udkantstilskuddet, er der opstillet nye kriterier for, hvornår en
kommune defineres som en udkantskommune. I bilag 1 ses hvilke kommuner, som opfylder de nye
kriterier.
Størrelsen af udkantstillæget er endeligt fastsat på FL18, og genberegningen fastfrosset frem til 2020, dette
er gældende for erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Erhvervsgymnasiale uddannelser
Afskaffelse af censorrejser
På finanslovsforslaget for 2018 afskaffes zone 4 censorrejserne. Det medfører en takstreduktion på
undervisningstaksterne til de erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt 0,2 pct. i 2018 og frem.

Ændringen af opgørelsestidspunktet for elever på første semester
Tælledagen for elever på første semester på de erhvervsgymnasiale uddannelser ændres fra den 20.
undervisningsdag til den 60. undervisningsdag, dvs. umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet.
I samme omgang ændres opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft for elever på første semester fra
den 20. undervisningsdag til den 60. undervisningsdag. Som følge af ændringen nedsættes
undervisningstaxameteret til hhx med 0,1 pct. i 2018 og frem, mens den tilsvarende reduktion for htx er på
mindre end 0,1 pct. i 2018 og frem.
Konsekvensen af ændringen i tælledag fremgår af DEG’s konsekvensanalyse af tiltaget jf. link.

Indførelse af en ekstra prøve
Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale uddannelser fra 2020 og frem. Som
følge af dette hæves undervisningstaksten for hhx og htx med hhv. 0,4 og 0,3 pct. i 2020 og frem.
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Erhvervsuddannelser
Forlængelse og forhøjelse af den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje
På FL18 afsættes en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr. i
2018. Heraf reserveres 5 mio. kr. til en ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne, herunder
øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne. De resterende 165 mio. kr. fordeles efter
aktivitet, som de tidligere midler blev det i 2016 og 2017. Kvalitetspuljen skal understøtte arbejdet med at
implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikre høj kvalitet i erhvervsuddannelserne.

Styrket erhvervsuddannelser
Der ses med bekymring på EUD-reformens intentioner om blandt andet, at mindst 25 pct. af de unge i 2020
skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9./10. klasse, ikke ser ud til at blive realiseret. Parterne vil følge
udviklingen med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere initiativer for at styrke
erhvervsuddannelserne.

Afskaffelse af fradrag for moms
Regeringen foreslog på FFL18 en kompensationsordning til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og
produktionsskoler, som mister retten til fradrag og moms. Kompensationen for 2017 og 2018 vil blive
udbetalt ultimo 2017 og ultimo 2018. Kompensationen i 2019 vil blive lagt ind i taksterne til de omfattede
skoler og forventes derfor også at blive ramt af omprioriteringsbidraget. DEG vil informere yderligere om
dette i foråret.

Realkompetencevurdering og takstharmonisering, som følge af eud-reform
Grundet udløb af realkompetencevurdering og takstharmonisering i forbindelse med eud-reformen, falder
undervisningstaxametrene 0,1 pct. i 2018 på de tekniske og merkantile grundforløb.

Tilskud til uddannelsesaftale
Måltallet, som udløser den højere tilskudstakst til uddannelsesaftaler, bliver fra 2018 forhøjet fra 90 pct. til
100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler. Endvidere blev det aftalt at indføre et nyt tilskud til
formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i
de seneste fem år. Det nye tilskud er på 4.520 kr. pr. uddannelsesaftale.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
I oktober 2017 faldt Trepartsaftale III på plads, hvilket har betydet flere økonomiske ændringer på det
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i forhold til det fremsatte finanslovsforslag i august.

Takstforhøjelser på AMU
Som følge af Trepartsaftale III vil der over en fireårig periode være 70 mio. kr. i takstforhøjelser på AMUområdet. Yderligere vil der i 2018 være en række etårige takstforhøjelse på i alt 30 mio. kr., der fordeles
som opfølgning på, at en række midlertidige takstforhøjelser fra Vækstpakke 2014 udløber.2
Derfor vil der i 2018 være takstforhøjelser på i alt 100 mio. kr.
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Jf. orientering på UVM’s website om 30 mio. kr. til takstforhøjelser på AMU fra april 2017
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Kvalitetspulje
Som følge af Trepartsaftale III vil der over en fireårig periode blive fordelt en kvalitetspulje på 140 mio. kr.
på baggrund af aktivitet. I 2018 vil kvalitetspuljen udgøre 20 mio. kr., hvor den de tre efterfølgende år vil
udgøre 40 mio. kr. Puljen for 2018 forventes at blive udbetalt i første halvår 2018.

Aktivitetsstyring
Som følge af Trepartsaftale III vil bevillingen til AMU og Åben Uddannelse overgå fra at være rammestyret
til at være aktivitetsstyreret, dette medfører at bevillingen til AMU og Åben Uddannelse vil stige ved
meraktivitet og falde ved mindre aktivitet.

Forhøjet VEU-godtgørelse
I Trepartsaftale III er det aftale, at den maksimale sats for VEU-godtgørelse skal hæves fra 80 pct. af den
maksimale dagpengesats til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. Ændringen sker fra den 1. januar
2018.

AMU på alle tidspunkter
AMU på alle tidspunkter indgik ikke i finanslovsforslaget, men fremgik af ændringsforslaget og er fastsat til
24.930 kr. pr. årselev, hvilket svarer til et fald på ca. 1,1 pct. ift. FFL17.3
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2018 pl-reguleret.
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Bilag 1
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