Bevillingssystemet - helt enkelt

Indtægtskilder for institutioner for erhvervsrettede uddannelser
På institutionerne for erhvervsrettede uddannelser (IEU) er der to indtægtskilder, hvor
den primære er statstilskud og den sekundære er andre indtægtskilder, der dækker over
indtægtsdækket virksomhed (IDV)1, deltagerbetaling og betaling for aktiverede mv.
Statstilskuddet udgør ca. 80 pct. af IEU’ernes samlede omsætning og fordeles på
institutionerne via bevillingssystemet. Statstilskuddet til de enkelte institutioner ydes
som et bloktilskud, hvor institutionerne har fri dispositionsret betinget af, at eleverne i
de regulererede og tilskudsberettigede uddannelser får undervisning af den forskreven
kvalitet, og at institutionen underviser de elever, som tilskuddet er beregnet til.
Bevillingssystemet består af to elementer, hvor den ene er taxametersystemet og den
anden er tilskudssystemet. Som det fremgår af figur 1, er taxametersystemet den
bærende bevillingsmodel til fordeling af statstilskuddet til institutionerne og suppleres
af tilskudssystemet.
Figur 1: Relativ opgørelse af de to elementer i bevillingssystemet.
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Taxametersystemet
Taxametersystemet er det bærende element i bevillingssystemet og står for ca. 95 pct.
af det samlede statstilskud, der bliver ydet til ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Taxameterbevillingerne ydes til institutionerne ud fra objektive mål for aktivitet og
politiske fastsatte takster pr. aktivitetsenhed. Institutionerne har derfor sikkerhed for at
aktivitetsstigninger vil blive takstfinansieret.
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Det er blevet påvist, at IDV-aktiviteterne på IEU’erne bidrager til den ordinære drift jf. DEG-analyse:
Indtægtsdækket virksomhed - bidrag til den ordinære drift på erhvervsskolerne
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Taxameterstyringen blev implementeret med følgende hensyn:
1. En økonomistyringsmodel, der i høj grad var orienteret mod resultater og
incitamenter.
2. Effektiv allokering af midler fra uddannelser i aktivitetsmæssige tilbagegang til
uddannelser i fremgang.
3. Den direkte produktivitetsstyring via taksterne forhindrer, at aktivitetsudsving
fører til udgiftsdrivende standardglidninger og stigende enhedsomkostninger i
situationer med faldende aktivitet.
Taksterne, der er knyttet til taxametersystemet, er et produkt at politiske prioriteringer,
da de årligt bliver fastsat på finansloven og derfor er uafhængig af den enkelte
institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold - dog kan vedvarende ubalance
mellem takster og omkostninger resultere i takstreguleringer.
Tilskudssystemet
For at bevillingssystemet kan understøtte særlige situationer og forhold suppleres
taxametersystemet med tilskudssystemet.
Tilskudssystemet giver mulighed for, at bevillingssystemet kan understøtte et bredt
geografisk dækkende uddannelsesudbud, eksistensen af institutioner med få
uddannelser, der er særligt sårbare overfor aktivitetsudsving samt andre politiske
målsætninger, som ønskes indfriet indenfor en begrænset tidshorisont.
Tilskudssystemet supplerer derfor taxametersystemet med grundtilskud og flere
aktivitetsuafhænige tilskud, der er øremærket i form af bl.a. puljebevillinger og
aftalebaserede bevillingsmodeller.
Væsentlige elementer i bevillingssystemet
• De overordnet taxametre
• Grundtilskud til institutionerne
• Incitamentstaxametre
• Omfordelingstaxametre og -tilskud
• Puljer mv.
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