Udmøntning af dispositionsbegrænsninger i
2018 på erhvervsskolerne
Statens indkøbseffektivisering fase 12
Effektiviseringen i 2018 udmøntes som en dispositionsbegrænsning, mens den for 2019 og
frem er udmøntet på taksterne på finansloven for 2019.
Jf. brev fra UVM er den enkelte uddannelsesinstitutions tilskudsreduktion beregnet på
følgende måde:
1) Først beregnes tilskudsreduktionen pr. årselev for de enkelte omfattede
institutionsområder ved at dividere institutionsområdets samlede tilskudsreduktion
med det samlede antal årselever på institutionsområdet i 2017
2) Dernæst beregnes den enkelte institutions tilskudsreduktion ved at gange
institutionens antal årselever i 2017 med tilskudsreduktionen pr. årselev for det
pågældende institutionsområde
Grundlaget for beregningen er aktivitet for 2017. I grundlaget indgår aktivitet afholdt i 2017
samt eventuelle efterreguleringer heraf foretaget indtil primo januar 2019. Rent teknisk
gennemføres tilskudsreduktionen i udbetalingen af grundtilskud ultimo januar 2019.
Tilskudsreduktionen bogføres i regnskabsåret 2018. Dvs. samme metode som tidligere
lignende dispositionsbegrænsninger.
Tabel 1 viser den samlede reduktion i 2018 for de forskellige institutionsområder.
Tabel 1: Reduktion i 2018 som følge af dispositionsbegrænsning fra indkøbsfase 12
Område
Tilskudsreduktion
Frie fagskoler
-27.040 kr.
Frie grundskoler og efterskoler
-1.372.960 kr.
Institutioner for almene voksenuddannelser
-2.000.000 kr.
Institutioner for almengymnasiale uddannelser
-5.000.000 kr.
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
-6.900.000 kr.
I alt
-15.300.000 kr.
Data i tabel 1 kan genfindes på UVM’s website.

Justering af tilbageførsel ifm. finansieringsomlægning af Barselsfonden
Justeringen sker, da der ved omlægningen er regnet med et for højt antal årsværk i 2017. Der
korrigeres ved en reduktion af de tilbageførte midler til institutionerne på 2,9 mio. kr. årligt fra
2018 og frem. Reduktionen i 2018 udmøntes som en dispositionsbegrænsning, mens den for
2019 og frem er udmøntet på taksterne på finansloven for 2019.
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Jf. brev fra UVM er den enkelte uddannelsesinstitutions tilskudsreduktion beregnet på
følgende måde:
1) Først beregnes nedjusteringen pr. årsværk ved at dividere den samlede nedjustering
på 2,9 mio. kr. med antallet af årsværk i 2016 på de omfattede institutioner, hvilket
giver en nedjustering på 65 kr. pr. årsværk
2) Dernæst beregnes nedjusteringen for den enkelte institution ved at gange antallet af
årsværk på institutionen i 2016 med nedjusteringen pr. årsværk
Tabel 2 viser den samlede reduktion i 2018 for de forskellige institutionsområder.
Tabel 2: Reduktion i 2018 som følge af fejl i beregning af finansieringsomlægning af
Barselsfonden
Område
Tilskudsreduktion
Frie fagskoler
-12.774 kr.
Frie grundskoler og efterskoler
-368.620 kr.
Institutioner for almene voksenuddannelser
-289.827 kr.
Institutioner for almengymnasiale uddannelser
-730.450 kr.
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
-1.270.976 kr.
Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
-139.165 kr.
Produktionsskoler
-113.349 kr.
TAMU
-6.723 kr.
I alt
-2.931.883 kr.
Data i tabel 2 kan genfindes på UVM’s website.
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