Notat vedr. ændringsforslaget for Finansloven for 2017
Som bekendt blev ”Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti: Finanslov for 2017” offentliggjort den 18. november 2016.
Der er ganske få ændringer til finanslovsforslaget for 2017, som beskrives nedenfor.
Der henvises derfor til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) notat vedr. Finanslovsforslaget for
2017. Du kan finde notatet på dette link.

150 mio. kr. til understøttelse af erhvervsuddannelsesreformen
I Trepartsaftalen fra august 2016 blev det aftalt at forlænge den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til
øget kvalitet på erhvervsuddannelserne. De 150 mio. kr. er nu fundet i Finanslovsaftalen og udmøntes til
skolerne efter objektive kriterier baseret på aktivitet (årselver).

Investeringsrammer på selvejeområdet
Med Finanslovsaftalen for 2017 er der indført ”investeringsrammer på selvejeområdet”. Baggrunden er, at
der er behov for en central styring af de offentlige investeringer, idet investeringer på selvejeområdet
tæller med på statsbudgettet.
Her udgør selvejesektoren en særlig udfordring. Der går generelt lang tid før de centrale myndigheder
kender selvejesektorens samlede investeringer, og evt. ændringer vil derfor blive indført i det samlede
statsbudget tilsvarende sent. Det kan give udfordringer i forhold til Danmarks forpligtelser over for EU mht.
budgetloftet.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) skal i første omgang sikre hjemmel til at indhente
oplysninger om de selvejeende institutioners investeringer, og det kræver en ændring i Institutionsloven.
Den forventes i høring januar 2017.
Finansloven for 2017 lægger således op til at skabe de lovgivningsmæssige rammer, som gør at Folketinget
senere vil kunne fastsætte investeringsrammer, hvis det ser ud til, at de samlede budgetterede
investeringer overskrider den forventede ramme.
DEG kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor meget en investeringsramme vil påvirke selvejet, da
vi ikke kender rammen endnu. Men foreningen er bekymret for, at det kan udvikle sig til, at MBUL på et
tidspunkt vil prioritere skolernes budgetterede investeringer til udstyr, renoverings- og/eller
byggeprojekter, med henblik at kunne styre inden for en fremtidig udmeldt ramme – hvilket betyder, at
nogle skoler ikke vil kunne investere i et givet budgetår. Det vil naturligvis være en betragtelig ændring af
skolerne selvbestemmelse.
Skolerne kan på baggrund af MBUL’s foreløbige udmelding forvente:





At skolerne pålægges at indrapportere 2 gange årligt, hvilke investeringer de har foretaget sig.
- Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder på en IT-understøttelse af
indberetningerne i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet
At STUK vil bede skolerne om at indsende ajourførte investeringsbudgetter (4-årige) årligt
At STUK i øjeblikket undersøger, hvordan salg af bygninger eller brugt udstyr kan eller må
modregnes i nye investeringer, samt hvordan evt. donationer skal håndteres.
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