
 

Bilag 3  

 

Punkt 5. Foreløbige tanker om budget 2019 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til Finanslov for 2019 

Den 30. august 2018 blev forslag til finanslov 2019 offentliggjort. Forslaget indeholder i 2019 igen en række 

beskæringer på VUC området. De væsentligste er: 

 Omprioriteringsbidraget er videreført frem til 2022 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. Det 

betyder, at taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 2021 og knap 8 pct. i 

2022. 

 Nye takstreduktioner som følge af ”forventet reduktion i markedsføringsudgifterne” på 

fællesudgiftstaksterne til almene voksenuddannelser på i alt 1,8 pct. i 2019. 

 Nye nedjusteringer af undervisningstaxameteret til fjernundervisning fra 80 pct. til 75 pct. i 2019. 

 Institutioner med gymnasiale suppleringskurser (GSK) forpligtes til at omlægge ca. 37 pct. af GSK 

aktiviteten til fjernundervisning. Det svarer til ca. 15 pct. af undervisningen i fysik, kemi og idræt samt 

38 pct. af undervisningen i matematik. Dertil kommer 75 pct. af undervisningen i de øvrige fag. 

 

Derudover er der en række mindre ændringer, som også påvirker taxametrene i 2019. Samtidig er 

taxametrene opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2019. Ovenstående betyder samlet, at 

undervisnings-taxametrene en reduceret med mellem 1% og 4%, bygningstaxametrene er reduceret med 

mellem 2% og 4% og fællestaxametrene er reduceret med mellem 4% og 6%.  

 

Konsekvenserne af finanslovsforslaget for indtægterne på Aarhus HF & VUC er beregnet ud fra aktivitets-

forudsætningerne i budget 2018, og ser ud som følger: 

 

 
 

2%- nedskæringen fra omprioriteringsbidraget udgør 3,7 mio. af totalen på 9 millioner.   

 

Konsekvenser for Aarhus HF & VUC - FFL 2019 Mio. kr.

Nedjustering i undervisningstaxametrene -2,3                     

Nedjustering i fællestaxameterene -0,4                     

Nedjustering i bygningstaxameterene -1,0                     

Nedjustering i fjerntaxameter for HF og AVU (fra 80% til 75%) -1,1                     

Konsekvens af omlægning af GSK til fjernundervisning - undervisningstaxameter -2,0                     

Konsekvens af omlægning af GSK til fjernundervisning - bygningsstaxameter -0,4                     

Stigning i lønbudgetterne grundet lønreguleringer (OK18) -1,8                     

Samlet udfordring  fra budget 2018 til budget 2019 -9,0                     



I forbindelse med en delvis omlægning af GSK til fjernundervisning må der desuden forventes at komme et 

øget frafald samt flere kursister, der ikke består. Omfanget er dog vanskeligt at forudse, da der alene 

forefindes et begrænset datagrundlag. Et umiddelbar skøn er, at 11% færre kursister får et eksamensbevis 

og derved udløser mindre taxameter (ca. 30 årselever). Det svarer til mindre taxameterindtægt på ca. 3 

mio. kr. yderligere. 

 

Omlægning af GSK til fjernundervisning forventes også at påvirke muligheden for at afholde visse fag og 

tilrettelæggelser, såsom sprogfag og sommerkurser. Dette vil også påvirke aktivitetsniveauet på GSK. 

 

Omlægningen vil naturligvis også påvirke omkostningsniveauet, da omkostningerne ved gennemførsel af 

den del af GS undervisningen der er online undervisning er mindre end normaltilrettelæggelsen, om end de 

ikke til fulde modsvarer nedgangen i indtægterne. Det tabte bygningstaxamater kan ikke modsvares af 

tilsvarende nedgang i omkostningerne. 

 

Et andet forhold, der kan trække i en positiv retning er, at omlægningen af GS kan gøre det vanskeligt for 

skoler med et relativt lille udbud og uden erfaring med online kurser at fastholde deres tilbud. Dette kan 

føre til en centralisering af aktiviteten i region Midtjylland på Aarhus HF og VUC og dermed øget aktivitet. 

 

Undervisningsministeriet har i forbindelse med orienteringen om finanslovsforslaget varslet, at der 

endvidere er nogle forventede initiativer på ændringsforslaget til finanslov 2019. Det må derfor forventes, 

at der senere kommer nogle yderligere, mindre takstreduktioner. 

 

Som det fremgår står skolen, endnu engang, over for en væsentlig økonomisk udfordring, en udfordring 

som kommer oven i de seneste års nedskæringer og oven i virksomhedsoverdragelse af AVU-aktivitet til 

den nye FGU uddannelse i 2019.  Efterårets budgetarbejde vil fokusere på mulighederne for at skabe 

balance i skolens forskellige tilbud og tilrettelæggelser på sigt, men det er på nuværende tidspunkt meget 

usikkert om det vil være muligt at lave et budget for 2019 der er i balance. Såfremt de udmeldte 

finanslovsnedskæringer foreslået af regeringen vedtages af Folketinget, er det således sandsynligt, at 

ledelsen vil fremlægge et budgetforslag for 2019 der vil være i minus. Årsagen er, at de udmeldte, nye 

nedskæringer har en sådan størrelse, at det ikke vil være muligt at kompensere for dem på et enkelt 

finansår, hvor der desuden skal foretages en bodeling i forhold til FGU.  

 

Ledelsen indstiller 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 


