
 

 

     

Bilag 3  

Foreløbige tanker om budget 2023 samt orientering om investeringsramme 

Sagsfremstilling  

Forslag til Finanslov for 2023 

Regeringen fremsatte 31. august finanslovforslag for 2023. Vi forventer, at den endelige finanslov 

for 2023 vedtages medio december 2022. 

Som i de seneste år er det mest interessante ved årets forslag til finanslov det som ikke står der. Der 

er i FFL2023 således ingen konkrete nye tiltag til at afhjælpe sektorens store og voksende 

udfordringer. Dog er der afsat en reserve: ”..til institutioner for forberedende grunduddannelse mv., 

herunder institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser. Reserven er afsat for at give 

institutionerne et økonomisk løft, og herunder til opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse 

og job af oktober 2017”. I den forbindelser er der afsat ca. kr. 30 mio. til AMU, TAMU og VUC-

området. Midlerne er endnu ikke udmøntet konkret, men må forventes udmøntet til lukningstruede 

udkantsskoler og lukningstruede VUC-afdelinger og vil dermed ikke finde vej til Aarhus HF & 

VUC.   

Der er desværre ikke ændret på taxameteret til Onlineundervisning, der derfor stadig kun får 75% af 

undervisningstaxametret og ingen bygningstaxameter. Dette samtidig med at skolens andel af 

onlineundervisning er stigende i forhold til den fremmødebaserede undervisning.  

Finanslovsforslaget for 2023 indeholder automatiske pris/lønreguleringer og en række besparelser 

på de enkelte taxametre. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 3,9 pct. Bygningstakster er opregnet 

med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 7,8 pct. De væsentligste konkrete øvrige tiltag i 

FFL2023, der påvirker skolens taxametre er følgende: 

• På finanslovforslaget for 2022 er det såkaldte effektiviseringspotentiale som følge af fase 16 og 

tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til 

de almene voksenuddannelser på i alt 0,9 pct. 

 

• I forbindelse med finansieringen af Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale 

Ungdomsuddannelser har forligskredsen besluttet, at færdiggørelsestaxametrene på de 

gymnasiale fuldtidsuddannelser reduceres fra 2023. Færdiggørelsestaxametrene nedsættes 

derfor med 5,6 pct. i 2023. 

 

• I forbindelse med finansiering af en reserve til institutioner for forberedende grunduddannelse 

mv., herunder institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser, reduceres 

undervisningstaxametrene på de gymnasiale fuldtidsuddannelser med ca. 0,8 pct. i 2023. 



 

 

Tilskudsreduktionen forudsættes udmøntet gennem faldende udgifter til markedsføring til 

gymnasiale fuldtidsuddannelser. Aarhus HF & VUC anvender stort set ingen midler til 

markedsføring.  

 

Konsekvenserne for skolens taxametre er: 

 

• Undervisningstaksterne stiger med ca. 3,2% - 3,9% 

• Fællestaksterne stiger med ca. 3,0% 

• Bygningstaksterne stiger med 7,8% 

 

Da skolen har reduceret driftsomkostningerne til bygningerne igennem de tidligere års målrettede 

investeringer, forventes omkostningerne ikke at stige helt på niveau med stigningen i 

anlægsindekset. Samlet set er forventningen at FFL2023 derfor (alt andet lige) på grund af den 

forøgede bygningstakst vil give et positivt bidrag til resultatet for 2023 på netto ca. kr. 1 mio.  

 

Men den markant vigende søgning til skolens uddannelser, der må forventes også at ramme i 2023, 

udfordrer fortsat arbejdet med at skabe et budget i balance for 2023. 

 

 

Skolens investeringsramme 

Bestyrelsesformanden har i august måned 2022 underskrevet følgende oversigt over skolens ønsker 

til investeringer i de kommende år. I relation til den tidligere indsendte investeringsramme i marts 

2022, er investeringer i ny ventilation udskudt et år, da skolen har vurderet, at en investering i 2022 

ikke er nødvendig. 

August 2022        

        

  2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Bygning:        

Ventilation  0,00 0,00 0,70 1,00 0,00 0,00  

        

Udstyr nyt* 2,00 0,00 0,70 1,50 0,80 1,00  

        

I alt  2,00 0,00 1,40 2,50 0,80 1,00  

        

* Udstyr er primært IT, men også kopi/print       

        

Der er følgende ændringer ift. indberetningen i marts 2022:      

* Beløbet til ventilation i 2023 er nedsat fra 2,0 mio. kr. til 0,7 mio. kr.     

* Der er udskudt IT-investeringer fra 2023 til 2024 på 1,0 mio. kr.      

 

   



 

 

   

Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning 

 

 


