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Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for
2014. D. 26. november indgik regeringen aftale om finansloven med Venstre og Det Konservative Folkeparti. D. 19. december 2013 forventes finansloven vedtaget.
Sammenskrivning af anmærkninger til forslaget og ændringsforslaget er at
finde på økonomistyrelsens hjemmeside i løbet af januar 2014.
Notatet her beskriver finanslovsforslagets konsekvenser for professionshøjskolerne.

Bevilling til forskning og udvikling forlænges et år
Bevillingen, der på finansloven 2013 blev afsat tre år frem til udviklings- og
evidensbasering af uddannelserne, er sammen med bevillingen til praksisnære ph.d. forløb inden for uddannelsesforskning, forlænget med et år,
dvs. frem til og med 2016. Midlerne er anerkendte forskningsmidler jf.
OECDs Frascati manual og en del af de offentlige forskningsbevillinger, der
er målsat til at udgøre 1 pct. af BNP.
Det betyder, at professionshøjskolerne kan se frem til at modtage 270
mio.kr. årligt til udviklings- og evidensbasering, og 30 mio.kr. til praksisnære ph.d. forløb inden for uddannelsesforskning i årene 2014 til 2016. 1

SVU besparelse med konsekvenser for videreuddannelsen
Med forslaget til finansloven 2014 er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten
begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang
videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang
eller lang videregående uddannelse. Der er fremsat lovforslag i forlængelse
af forhandlingerne om finansloven, som Danske Professionshøjskoler har
afgivet et fælles høringssvar til. Ligeledes har formand Erik Knudsen udtrykt sin bekymring i et brev, der blev sendt til alle partiers finanslovpolitiske ordførere i efteråret.2
Der er tale om en reduktion på 37 % svarende til et fald I statens udgifter
til SVU fra 325 mio.kr. i 2013 til 211 mio.kr. i 2014. I forhold til antal støt1

Tilskuddet til ph.d. forløb udmøntes gennem tildeling af 10-12 ph.d.-stipendier årligt med
tilknytning til et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og
en professionshøjskole. Bevillingen udmøntes som hidtil som tilskud til Århus Universitet.
2
Høringssvar og brev kan læses på Danske Professionshøjskolers hjemmeside:
http://www.uc-dk.dk/da/politik-og-viden/publikationer.html
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temodtagere svarer dette til en reduktion fra 21.000 modtagere i 2013 til
13.600 støttemodtagere i 2014.
En forespørgsel på landets syv professionshøjskoler viser tilsvarende, at
aktiviteten på diplomuddannelserne samlet set vurderes at ville falde med
37 % i forhold til 2012, hvilket svarer til cirka 4.500 heltidsstuderende på
kompetencegivende videreuddannelsesforløb.

J.NR.: 2013-2.21-0001
Sagsbeh.: GB
Mail: gb@uc-dk.dk
Telefon: 33 38 22 02

Omstillingsreserven skal medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger
Omstillingsreserven, der på finanslov 2011 blev etableret i 2014 til nye
initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser
føres med finanslov 2014 tilbage til alle taksterne i 2014. Der er således
udmøntet 75 mio.kr. årligt i 2014-2017.3 Samtidig fastholdes reduktioner
på yderligere 2 % på alle takster i de følgende 3 år frem, således at professionshøjskolerne i 2017 kan forvente en takstreduktion på samlet 286
mio.kr.
Med omstillingsreservens tilbageføring til sektoren hører desuden den anmærkning, at ministeren er bemyndiget til at pålægge institutionerne at
medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen.

Fortsatte effektiviseringskrav
Effektiviseringskrav som følge af statens indkøbsprogrammer, et nyt
Grunddataprogram4 og programmet AIT (vedr. mere ambitiøs anvendelse
af it) medfører besparelser på fællesudgiftstaksterne (se tabel 1 i bilaget
nedenfor).
Særlig budgetreguleringen i forhold til udmøntningen af AIT medfører en
væsentlig reduktion i taksterne på 33 mio.kr. i 2014 stigende til 80 mio.kr.
i 2017. Herudover reduceres institutionstilskuddet med 23 mio. kr. årligt i
perioden frem til 2017 som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi og Analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og
administrative støttefunktioner.5

3

Omstillingsreserven reducerer taksterne med 2%, mens udmøntningen af omstillingsreserven kun er 1.8% af taksterne. Dette skyldes, at omstillingsreserven afsættes som et fast
beløb i det år, hvor den afsættes. Da budgettet for 2014 er steget siden midlerne blev afsat i
2011, udgør tilbageførslen en mindre andel, end den udgjorde, da den blev afsat.
4
Grunddataprogrammet er nærmere beskrevet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata.
5
For en mere detaljeret redegørelse for finanslovsforslagets betydning for tilskud til institutionerne, henvises til Orienteringsbrev om forslag til finanslov for finansåret 2014, som blev
udsendt fra Styrelsen for Videregående uddannelser og uddannelsesstøtte til institutionerne d.
27. august 2013.
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Nyt i forhold til finanslovsforslaget
Ottende fase af Statens Indkøbsprogram
Ifølge aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti skal ottende fase
af statens indkøbsprogram igangsættes i 2014.
Finanslovens aftaleparter vurderer, at de nye indkøbsaftaler vil effektivisere indkøbet i alle institutioner på statens område. Ottende fase af Statens
Indkøbsprogram forventes at bidrage med 60 mio. kr. i 2014, 71 mio. kr. i
2015 og 82 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Fordelingsnøglerne og dermed
omfanget af besparelserne på professionshøjskoleområdet kendes endnu
ikke.
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Bilag
Vedr. sektorbevillinger
Tabel 1 viser et skøn over de bevillinger, sektoren kan forvente i perioden
2014 – 2017 set i forhold til budgetåret 2013, som anført på FFL2014. Der
ses i tabellen kun på professionsbacheloruddannelserne og ikke åben uddannelse. Omstillingsreserven og udmøntning af omstilling udmøntes på
alle takster, mens de øvrige bevillinger på nær institutionstilskuddet udmøntes på fællesudgiftstaksterne.
Beregningen er foretaget af sekretariatet på baggrund af finanslovsforslaget og orienteringsbrev fra Styrelsen for Videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.
Tabel 1
Udvikling i bevillinger for institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser set ifht. 2013, ekskl. midler til forskning og udvikling
(mio. kr. 2014 niveau)
2014
2015 2016 2017 Total
Bevilling før effektivisering
4.181
4.415 4.570 4.692
Effektiviseringer i alt
-74
-213
-306
-402
-995
Effektiviseringer udmøntet
-50
-190
-283
-379
-902
på taksterne
AIT
-3
-4
-4
-5
-16
AIT (FFL14)
-30
-72
-73
-75
-250
Grunddataprogram
-1
-1
-2
-2
-6
Indkøb fase 6
-2
-3
-3
-3
-11
Indkøb 7
-5
-8
-8
-9
-30
Omstillingsreserve
-84
-177
-270
-366
-897
Udmøntning omstilling
75
75
78
80
308
Effektiviseringer udmøntet
-23
-23
-23
-23
-92
via ikke-aktivitetsafhængige
tilskud
Institutionstilskud
-23,1
-23,1
-23,1
-23,1
-92
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