Ver.overblik

Notat vedrørende Finanslov for 2016
Regeringen fremlagde den 19. november 2015 ændringsforslag til Finanslov for 2016. Da der er flertal for
ændringsforslaget, forventes det vedtaget, som det foreligger. Derfor benævner vi det i det følgende
Finanslov 2016.
De samlede ændringer i skolernes økonomi fra Finanslov 2015 til Finanslov 2016 består af forskellige
komponenter/delaftaler:




Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i forhold til EUD-reformen
Politisk aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 (politiaftalen)
Yderligere ændringer Finanslov 2016

I det følgende gennemgås ændringerne i punktform.

Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i forhold til EUD-reformen
Den 2. oktober 2015 indgik partierne omkring EUD-reformen aftale om, hvordan den såkaldte negative
budgetregulering skal finansieres.
Aftalen har følgende konsekvenser for erhvervsskolerne:







Basistilskuddet øges med 1 mio. kr. pr. institution - finansieret med en tilsvarende reduktion af
taksterne. Takstreduktionen bliver 1,0 % på alle aktivitetsafhængige taxametre (gælder fra 2016)
150 mio. kr. til udstyr til erhvervsuddannelserne (50 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i 2017)
Ligestilling af undervisningstaxametre på HHX og STX (gælder fra 2017)
Særligt taxameter til fjernundervisning, som indebærer en reduktion af taxametrene i forhold 2015
(gælder fra 2016)
Reduktion af bygningstaxametrene (gælder fra 2017)
Reduktion af undervisningstaxametret til ordblindeundervisning (gælder fra 2017)

Skolerne skal være opmærksomme på, at nogle ændringer gælder fra 2016 og andre først fra 2017.
Den samlede aftaletekst kan findes på dette link:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF15/Okt/151002%20aftaletekst.endelig.pdf

Politiaftalen
I den Politiaftale, som blev indgået den 17. november 2015, er der fundet midler til at kompensere
erhvervsuddannelserne svarende til omprioriteringsbidraget:


Skolerne ”kompenseres” med en kvalitetspulje på 150 mio. kr. til EUD-uddannelserne; svarende til
ca. 2 % af taxametrene på erhvervsuddannelserne. Bemærk, at kvalitetspuljen kun gælder for 2016.
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Kvalitetspuljen udmøntes efter aktivitet. Det er pt. uklart, hvilken aktivitet der tages udgangspunkt i
(2015 eller 2016), og om der differentieres mellem tekniske og merkantile årselever.

Finanslov 2016
Udover ovenstående er der følgende ændringer i Finanslov 2016 i forhold til Finanslov 2015:


Der indføres et omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget betyder, at alle erhvervsskolernes
taxametre reduceres med 2 % i 2016 på alle uddannelser. Der har været nogen usikkerhed om,
hvorvidt omprioriteringsbidraget også rammer erhvervsuddannelserne i 2016. Det gør det!



Omprioriteringsbidraget rammer også alle øvrige tilskud; dvs. grundtilskud, udkantstilskud, sociale
taxametre m.fl.



Der er indarbejdet ”effektiviseringer” (dvs. besparelser på taxametre) som konsekvens af de
såkaldte statslige indkøbsfaser. Der er en rest tilbage af indkøbsfase 9 på i alt 11 mio. kr.
Besparelsen indregnes i taksterne



Indkøbsfase 10 er på vej, og forventes indarbejdet på taksterne i 2016. Den endelige effektivisering
er endnu ikke udmeldt



Forsøgs- og udviklingsmidlerne er beskåret med 38,1 mio. kr. fra 2015 til 2016



Midlerne til partssamarbejde om kompetenceudvikling i forbindelse med Lov 409 bortfalder i 2016,
hvilket betyder 0,5% i takstreduktion på erhvervsuddannelserne



En markant forhøjelse af deltagerbetalingen og en tilsvarende nedsættelse af taksterne for AMUkurser inden for fælleskataloget

Dette notat er udarbejdet, før takstkatalog og orienteringsbreve er offentliggjort. Notatet vil blive udbygget
og kvalificeret, når disse foreligger.
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