
Bilag 3  

Punkt 5. Foreløbige tanker om budget 2020 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til Finanslov for 2020 

 

Forslag til finanslov 2020 fremlægges først ultimo september/primo oktober, skolen har derfor i 

skrivende stund endnu ikke haft mulighed for at vurdere konsekvenserne for budget 2020. Dog er 

der stærke signaler om, at omprioriteringsbidraget for undervisningsområdet vil blive fjernet i den 

kommende finanslov og det er ledelsens vurdering, at den nuværende regering generelt lægger op til 

en styrkelse af velfærd og undervisning.  

På den anden side er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal foretage et eftersyn af 

taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på at komme med 

forslag til ændringer af det nuværende taxameter- og tilskudssystem.  

Formålet er, at et nyt system skal understøtte øget kvalitet og sikring af et geografisk spredt udbud 

af uddannelser mv. Arbejdsgruppen afrapporterer til regeringen inden udgangen af 2019. En evt. 

omlægning af tilskudssystemet skal i udgangspunktet være udgiftsneutral for staten både på kort og 

langt sigt. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2020 til at understøtte overgangen til et nyt taxameter- 

og tilskudssystem, herunder en harmonisering af udkantstilskuddet.  

Vi må forvente, at en evt. omlægning vil have fokus på at sikre et fortsat udbud af 

undervisningsaktivitet i udkantsområder. Ændringer i taxametersystemet kan derfor desværre 

medføre en omfordeling, hvor storbyskoler som Aarhus HF & VUC risikerer at miste tilskud som 

skal omdirigeres til udkantsområder. 

 

Udfordringer i søgning til skolens uddannelser 

Som det fremgår af indstillingen til 2. kvartalsrapport, oplever skolen i øjeblikket et vigende optag 

på det gymnasiale område. Der er muligvis en sammenhæng mellem den relativt høje beskæftigelse 

og den vigende søgning og flere VUC-skoler melder om en lignende tendens. Vi kan selv aflæse det 

direkte i, at antallet af kursister med kommunal finansiering er faldende, hvilket hænger sammen 

med forbedrede muligheder for at få kontanthjælpsmodtagere mv i beskæftigelse i stedet for 

undervisning. Vi må nok forvente at tendensen i et vist omfang vil fortsætte i hvert fald i 2020. 

 

 

Manglende tilpasning til tidligere finanslovsnedskæringer 

Udgangspunktet for budgettet for 2020 er jo desværre, at vi i 2019 endnu ikke har opnået en fuld 

tilpasning til de seneste års finanslovsnedskæringer og omprioriteringsbidrag, så vi forventer et 

underskud i omegnen af kr. 3,8 mio. i 2019. Ledelsen arbejder mod at præsentere et budgetforslag 

for 2020 på bestyrelsens decembermøde der er i balance eller med et lille budgetteret overskud, 

Dvs. at der, ud over en tilpasning til et lavere aktivitetsniveau og evt. lavere taxametersatser i 2020, 

også skal findes besparelser/effektiviseringer svarende til underskuddet i 2019. 

 

Tilpasning på budget 2020 og fremadrettet 

AVU har i en årrække været i vækst og efterårets søgning har ikke vist den forventede halvering af 
optaget. Hvorvidt der er tale om et overgangsfænomen eller om den generelle vækst i et vist omfang 
kompenserer for tabet af kursister til den nye FGU-uddannelse er endnu usikkert. 



 
Vi lancerede i foråret 2019 et online-tilbud til de øvrige skoler i regionen, der kunne styrke deres 
muligheder for at tilbyde et godt og sammenhængende AVU-skema til kursisterne og skabe lidt 
mere aktivitet i skolens onlinetilbud. De første kursister er optaget og dette er et område, der kan og 
skal udvikles yderligere. 
 
Serviceafdelingen vil primært forsøge at reducere omkostninger gennem følgende tiltag: 
 

 Styrket indsats på indkøbsområdet, blandt andet gennem en analyse af indkøb med fokus på 
anvendelse af indkøbsaftaler (køber vi de rigtige varenumre på de rigtige aftaler, er der 
indkøb, hvor der findes indkøbsaftaler vi ikke er med på, mv.) 

 Fokus på at nedbringe ressourceforbrug 

 Reducere omkostningerne til vedligeholdelse, der i en årrække har været prioriteret højt 
 
 

Undervisningsafdelingernes omkostninger er primært lønninger og der vil være fokus på at justerere 
lønomkostningerne i undervisningsafdelingerne i forhold til a) faldende aktivitetsniveau b) 
tilpasning til de mindre taxametre (grundet omprioriteringsbidrag og øvrige nedskæringer).  
 
Hvorvidt en tilpasning af lønomkostningen til indtægterne på især det gymnasiale område kan 
klares med naturlig afgang afhænger af flere faktorer, herunder f.eks. omfanget af ønsker om at gå 
på pension sommeren 2020. 
 

Som det fremgår står skolen stadig over for en væsentlig økonomisk udfordring, en udfordring som 

ikke er blevet mindre af underskuddet i 2019. 

  

Efterårets budgetarbejde vil fokusere på mulighederne for at skabe balance i skolens forskellige 

tilbud og tilrettelæggelser og udarbejde et budgetforslag for 2020 der er i balance. En afgørende 

faktor for muligheden for at udarbejde et budget i balance er dog stadig de politiske beslutninger om 

finanslov 2020 og konsekvenserne af eftersynet af taxametersystemet. 

 

Ledelsen indstiller 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 


