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Moms
• En praksisændring hos SKAT, der trådte i kraft den 1. januar 2017 indebærer,
at uddannelsesinstitutionernes godtgørelse af energiafgifter reduceres.
• Regeringen har besluttet at give mulighed for at kompensere for tabet af
godtgørelsesberettigede energiafgifter, som den ændrede praksis medfører
uddannelsesinstitutionerne.
• Kompensationen i 2017 er fastsat som et engangsbeløb svarende til forskellen
på godtgørelsen af energiafgifter i 2016 ved hhv. den tidligere og den nye
praksis…
• I samarbejde med DE-G og produktionsskoleforeningen udsendte STUK
ansøgningsskema i juni…
• Stort set alle IEUere har indberettet…

• Status…
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Tælledage
• Som følge af gymnasieaftalen af 3. juni 2016 er tælledagen
på 1. klassetrin for de gymnasiale fuldtidsuddannelser med
virkning fra 2017 flyttet fra den 20. til den 60.
undervisningsdag
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Tælledage (2)
Institutionerne skal være opmærksomme på:
• At flytning af tælledagen indebærer, at indberetningen af tilskudsberettiget
aktivitet for 1. klassetrin (1. tælleperiode på skoleperiode 1) fra og med 2017
rykkes fra 3. kvartal til 4. kvartal.
• At fristen for indberetning af gennemsnitlige klassekvotienter for 1. klassetrin
af de gymnasiale fuldtidsuddannelser fra og med 2017 rykkes fra 3. kvartal til 4.
kvartal.
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Tælledage (3)
Institutionerne skal være opmærksomme på:
• Efter dialog med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier og
Undervisningsministeriet ændres definitionen af grundlagsåret for de
erhvervsgymnasiale uddannelser med virkning fra 2018 til ”finansåret forud for
det indeværende finansår”.
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Klasseloftet
• Udover at tælledagen og indberetningsfristen flyttes, er der ingen formelle
ændringer i reglerne om det fleksible klasseloft.
• Der må maksimalt være en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0
• Indberetningen af gennemsnitlige klassekvotienter for 1. klassetrin skal ske
elektronisk til ØAC’s funktionspostkasse: Klasseloftet@stukuvm.dk
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Klasseloftet (2)
Tilsynshistorik for klasseloftet
skoleår
i alt
overholdt
overskredet

12/13
222
137
85

13/14
223
126
97

14/15
223
126
97

15/16
222
143
79

16/17
221
123
98

uden
begrundelser
med begrundelser
stikprøve pct.

13

13

8

7

16

72
29

84
24

89
24

72
49

82
100

tilskudsafskåret

11

25

29

34

XX
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IDV
• Med trepartsaftalen bliver der stillet krav om, at institutioner fremadrettet skal
kunne opgøre/afrapportere AMU-IDV-aktivitet og øvrig IDV-aktivitet særskilt i
årsregnskabet gældende fra 1. januar 2018.

• ØAC opretter et særskilt formål i CØSA til brug for institutionernes kontering af
omkostninger til AMU-IDV-aktivitet.
• Der er fortsat et særskilt afsnit om IDV i revisionsprotokolatet
• Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra FM, UVM og EM, som
skal udarbejde vejledninger, der skal sikre en fair og lige konkurrence mellem
offentlige og private udbydere.
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Kontering af strategisk
kompetenceløft
• Med reformaftalen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”
fra 2014 blev der i perioden 2014-2016 afsat i alt 398,1 mio. kr. til at sikre, at
alle lærere i 2020 skal have ”erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang
svarer til 10 ECTS-point”.
• Undervisningsministeriet oprettede i den forbindelse et særskilt formål 6018,
hvor skolerne skulle kontere alle udgifter til gennemførelse af den strategiske
efteruddannelse, eksempelvis udgifter til transport, deltagerbetaling m.v.
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Kontering af strategisk
kompetenceløft (2)
• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået skolernes konterede
udgifter og har konstatereret, at det kun er et fåtal af skoler, der har kontereret
på formålet 6018 i perioden 2014-2016. Det betyder, at styrelsen ikke kan følge
op på den politiske aftale og afrapportere forbruget af midlerne.
• Institutionerne er derfor blevet bedt om manuelt at indtaste oplysninger om
forbrug af midler til det strategiske kompetenceløft i perioden 2014-2016 i et af
styrelsen fremsendte regneark.
• Styrelsen skal derfor opfordre til, at institutionerne fremadrettet konterer
korrekt på formål 6018, således at en manuel indberetning undgås.
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Kontering af strategisk
kompetenceløft (3)
• Anvender institutionen kompetencemidler senere end i det år midlerne er
modtaget, skal skolerne, i overensstemmelse med det omkostningsbaserede
regnskabsprincip, foretage en periodisering af de modtagne tilskud i balancen i
årsregnskabet for det år de er modtaget.
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Investeringsrammerne
• Statsligt selvejende institutioner omfattes af investeringsrammerne
• Investeringsrammerne baseres på institutionernes budgettal

• Rammerne vedrører nybyggeri, inventar/udstyr og immaterielle anlægsaktiver
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Investeringsrammer (2)
• På FFL er der afsat en ramme på 1,4 mia. kr. i 2018 på UVM´s område.

• Skolernes indberetninger fra september 2017 viser et budgetteret
investeringsbehov på ca. 1,8 mia. kr. for 2018
• Den 24. oktober udsendte STUK orienteringsbrev om ovenstående til skolerne
og gjorde opmærksom på, at igangsætning af større anlægsinvesteringer mv.
som har betydning for budgettet i 2018 skal afvente en endelig tilbagemelding
fra STUK på de indmeldte budgetter.
• STUK har sideløbende ringet til samtlige institutioner for at få belyst, hvilke
investeringer de har planlagt, og om de er kategoriseret korrekt
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Investeringsrammer (3)
• De endelige investeringsrammer for 2018 afventer en finanslovsaftale
• ”En tilpasning vil kunne foretages på baggrund af kriterier som samfundsøkonomiske hensyn, herunder f.eks. de afledte omkostninger ved f.eks. at
standse et projekt, en vurdering af alternativomkostninger, projektets
økonomiske bæredygtighed, graden af ekstern finansiering m.v. Hertil kommer
institutionspolitiske hensyn, herunder væsentlige hensyn til institutionernes
udvikling. Desuden vil regionale hensyn kunne indgå som kriterium i
prioriteringen.”
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Investeringsrammer (4)
• Fremadrettet:
• I regnskabsparadigmet for 2017 vil blive tilføjet en specifikation i anlægsnoten,
hvor investeringer i nyt og brugt skal opgøres, og derudover skal udstyr og
inventar angives som særskilte poster
• Budgetpræcision vil blive en parameter for vurdering af de enkelte skolers
indmeldte investeringsbehov
• ØAC er i samtaler med institutionerne og institutionsrevisorerne blevet
opmærksomme på, at institutionerne ikke nødvendigvis klassificerer
investeringer og vedligeholdelsesomkostninger på en ensartet måde...
• Vi vil derfor opdatere vejledningen vedrørende investeringsrammerne
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Investeringsrammer (5)
• Af ØAV fremgår det, at:
Forbedringer/investeringer kan aktiveres på balancen og afskrives:
• Forbedringer/investeringer er relateret til at forøge et eksisterende aktivs værdi og/eller
aktivets levetid
• Hvorimod vedligeholdelse og reparation alene opretholder aktivets værdi/levetid og derfor
udgiftsføres

• Væsentlighedskriteriet er ofte afgørende:
• Der skal være tale om en væsentlig udgift for institutionen
• Forøgelsen af det eksisterende aktivs værdi og eller aktivets levetid skal være væsentlig

• ØAV indeholder følgende eksempel:
• En udgift til udskiftning af vinduer i en bygning vil være en væsentlig udgift, som skal
periodiseres gennem afskrivninger, for en institution som kun har en enkelt bygning og
hvor denne bygning er en væsentlig post i regnskabet.
• Derimod vil udgiften være mindre væsentlig for en institution, som har flere bygninger og
som jævnligt udskifter vinduer, og udgiften vil her kunne betragtes som en
vedligeholdelsesudgift.
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Økonomikonsulenternes
arbejde (1)
I efteråret har økonomikonsulenterne arbejdet på to projekter, der understøtter
en øget professionalisering af bestyrelserne:
• Projekt God Økonomistyring
• Projekt Målrapportering
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Økonomikonsulenter (2)
Projekt God Økonomistyring
Kodex for god økonomistyring
Indikatorer til økonomistyring på institutionsniveau
• Kapacitetsstyring
• Aktivitetsstyring
• Finansiel styring

Målrettet indikatorer, der kan sammenlignes på tværs
Evaluering af tiltaget, efter prøveperiode
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Økonomikonslenter (3)
Projekt målrapportering

Målrapporteringen skal give mere værdi for institutionerne
Relevant data, som indgår i institutionernes løbende målopfølgning
• Elevbestand
• Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb
• Fuldførelse på gymnasiale uddannelser
• Arbejdstidens anvendelse
Evalueres i samarbejde med lederforeningerne og revisornetværket
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STUK’s løntilsynsstrategi
• Der har for nyligt været en række undersøgelser, hvori der er blevet rejst kritik
af skolernes manglende overholdelse af løn- og ansættelsesretlige regler:
• I Rigsrevisionens beretning om revisionen af statsregnskabet for 2014 indgår et afsnit om
aflønning og repræsentation på erhvervsskolerne. I beretningen peger RR på, at der generelt er
behov for at stramme op på erhvervsskolernes forvaltning af ledelsens løn- og ansættelsesvilkår,
samt at skolernes forvaltning er præget af fejl og manglende sparsommelighed.
• STUK’s tematiske tilsynsundersøgelse af de frie skolers administration af løn- og personalegoder
inden for de tre B’er; Bonus (dvs. tildeling af engangsvederlag), Bil (dvs. refusion af
befordringsudgifter) Bolig (dvs. fastsættelse af husleje for forstander og lærerbolig) fra foråret
2015. Resultat af undersøgelsen viste flere tilfælde af manglende sparsommelighed og
overskridelser af gældende regelgrundlag på lønområdet.
• Rigsrevisionens Beretning til Statsrevisorerne om voksenuddannelsescentrenes administrationsog lønudgifter fra februar 2016, hvori Rigsrevisionen konstaterede, at alt for mange VUC'er ikke
administrerer løn, kørsel, tjenesterejser og repræsentation i overensstemmelse med statslige
regler, gældende overenskomster og de regler, som ministeren har fastsat.
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STUK’s løntilsynsstrategi (2)
• STUK foreløbige tilsyn af skolernes anvendelse af resultatløn på det regulerede
område har indtil videre vist, at mange skoler ikke bruger resultatløn som et
strategisk styringsværktøj. Flere skoler har udmøntet 100 pct.:
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STUK’s løntilsynsstrategi (3)
• I 2016 har vi derfor arbejdet på at styrke løntilsynet via temabaserede
screeninger af løndata fra ISOLA
• STUK fastsætter ved årets start et tilsynstema, der fungerer som et særligt
fokusområde for det screeningsbaserede løntilsyn
• Screeningerne er baseret på løn- og ansættelsesdata fra ISOLA,
• ISOLA bruges også i enkeltsagstilsyn, hvor al løndata om pågældende
institution kan indgå i tilsynet

• Revisornetværk – økonomisk væsentlighed vs. Politisk væsentlighed
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Med mere…
• 1. møde i bestyrelsesforum den 13. december

• Vi har sendt vores forslag til dagsorden til kommentering…
• Præsentation af bestyrelsesforum
• Resultat- og chefløn
• Afbureaukratisering og øgede frihedsgrader
• Det nye institutionslandskab
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Tak for nu
• Spørgsmål?
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