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Bilag 3: Sagsfremstilling Budget 2020 og forventninger til 2021 - 2023 

 

Budget 2020 
Folketinget har i skrivende stund endnu ikke vedtaget finansloven for 2020, men den forventes snart 
vedtaget. Budget 2020 og fremskrivninger frem til 2023 er derfor udarbejdet på basis af takster m.v. 
i forslaget til finansloven for 2020. I Forslaget til Finansloven for 2020 er omprioriteringsbidraget 
fjernet og der forventes derfor ikke større økonomiske stramninger i Finansloven. 

Budgettet for 2019 udviser en omsætning på kr. 163,37 mio. og et overskud på årsresultatet for 
driften på ca. kr. 80.000,-. 

På trods af at omprioriteringsbidraget er fjernet fra 2020, er det en vanskelig opgave at lægge et 
budget med selv et lille overskud og med en meget svagt stigende overskudsgrad i perioden frem til 
2023. 

Årsagen er primært et markant fald i kursister i gymnasieafdelingen. I de første 3 kvartaler i 2019 
har der været 89 årskursister færre end budgetteret, og der forventes en samlet nedgang på ca. 75 
HF-årskursister i 2019. Siden 2016 har årskursisttallet på det gymnasiale område desværre været 
konstant faldende og i 2020 budgetteres der med 130 årskursister færre i gymnasieafdelingen i 
forhold til budget 2019.  

Situationen på AVU er heldigvis anderledes. Optaget på AVU og FVU har således ikke helt haft 
den forventede nedgang i forbindelse med afgivelse af kursister til den nye FGU-uddannelse og 
AVU-afdelingen realiserer i 2019 derfor forventeligt ca. 27 årskursister mere end budgetteret. Det 
forventes derfor også, at faldet i antallet af årskursister i 2020 i AVU-afdelingen vil blive lidt 
mindre end tidligere forventet.  

Serviceafdelingen rammes løbende af nedgangen i antallet af årskursister, dog er en del af 
indtægterne i Serviceafdelingen baseret på tidligere årskursisttal, hvilket betyder at den økonomiske 
effekt af nedgangen i årskursister først rammer Serviceafdelingen lidt senere. 

For at få balance i budgettet for 2020 er det nødvendigt at alle tre afdelinger bidrager. Derfor har 
alle tre afdelinger været igennem flere budgetgennemgange for at finde de nødvendige besparelser.  

I gymnasieafdelingen er der især fokus på at reducere lønomkostningerne i forhold til det faldende 
kursisttal, men også øvrige omkostninger er blevet beskåret i det nuværende budgetudkast. Det er 
derfor beklageligvis nødvendigt at reducere medarbejderstaben i den gymnasiale afdeling med ca. 
10%. Den del der ikke kan opnås gennem naturlig afgang eller pensionering skal desværre opnås 
gennem varsling til afskedigelse. Det er aftalt med skolens SU og TR for gymnasielærerne at 
varslingerne sendes inden jul mhp. fratrædelse ved udløbet af skoleåret sommeren 2020.  

I AVU-afdelingen er der sket mindre tilretninger i såvel øvrige omkostninger som i 
lønomkostningerne. 

I Serviceafdelingen er der i budget 2020 tale om små ændringer i lønomkostningerne og en markant 
besparelse på bygningsdriften, dels i form af sparede omkostninger til el og varme og dels i form af 
markante nedskæringer i vedligeholdelsesomkostningerne.  
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Efter at skolen i flere år har brugt en del midler på vedligeholdelse og bygningsforbedringer, 
vurderer skolens ledelse, at det i nødens stund er acceptabelt, at vi i de næste par år sænker niveauet 
for bygningsvedligehold; men det er naturligvis ikke en holdbar løsning i længden. 

Ledelsen vil i den kommende periode desuden undersøge mulighederne for midlertidigt at 
indskrænke bygningsmassen i takt med nedgangen i søgningen gennem evt. udlejning af klasse- og 
kontorlokaler til andre uddannelsesinstitutioner.  

Kun ca. 49% af omkostningerne i Serviceafdelingen er løn, hvorimod det i 
undervisningsafdelingerne er ca. 90%. En stor del af de øvrige 51% af omkostningerne i 
Serviceafdelingen er udgifter til bygningerne. Generelt er det sådan, at omkostninger der konteres i 
Serviceafdelingen ikke varierer direkte med antallet af kursister, der optages og gennemfører et 
forløb på skolen. En del er således faste omkostninger til f.eks. rektor, bygninger, revision, visse IT 
systemer, m.m. Disse omkostninger skal dækkes uanset antallet af kursister.  

Lønomkostninger på serviceområdet varierer desuden typisk i ”spring”. Arbejdsopgaver og omfang 
er ikke 1:1 afhængig af antal hold eller kursister (f.eks. planlægning af skoleåret eller eksamen, 
antal pedeller, IT support etc.), men et større fald i kursistantallet vil naturligvis påvirke behovet for 
servicepersonale. En mindre del af omkostningerne på serviceområdet varierer direkte med antallet 
af kursister. 

På baggrund af ovenstående fremlægger ledelsen et forslag til budget i balance. 

 
Forudsætninger i budget 2020 

 Årskursister samlet: 1.756 
 Overenskomstmæssige lønstigninger:  1,48% pr. 1.4  
 Decentral ny løn: 0,5% pr. 1.4 

 
Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat 2019. Når det 
endelige taxameterkatalog og det endelige årsresultat foreligger, vil budget og balance blive 
konsekvensrettet. I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter i 2020, vil alle budgettal blive 
konsekvensrettet i disse rapporter. Bestyrelsen vil kun få forelagt et nyt budget 2020 såfremt 
ændringerne i den endelige finanslov for 2020 er af væsentlig karakter. 
 

Forventninger til 2020 -2022 

Som det fremgår er forventningerne til 2020 på nuværende tidspunkt et budget i balance. 

Desværre ser de grundlæggende økonomiske forudsætninger for årene 2021-2023 på nuværende 
tidspunkt svære ud. Det skyldes primært at søgningen til skolens gymnasiale uddannelser har 
oplevet flere år med en faldende tendens. I budgetoverslagsårene 2021 - 2023 forudsættes det, at 
søgningen til de gymnasiale uddannelser ikke vil falde yderligere - men til gengæld heller ikke 
stige.  
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Det er naturligvis vanskeligt at spå om denne udvikling, da optaget på især HF-enkeltfag i en vis 
grad afhænger af den økonomiske udvikling i samfundet. Såfremt der i løbet af 2020 bliver 
anledning til igen at tro på fremgang i kursistoptaget på det gymnasiale område, så vil denne 
forudsætning naturligvis blive tilpasset i forhold til kommende år.   

Da det ikke er holdbart at budgettere med et nulresultat i flere år, har ledelsen gennemgået 
budgetterne for alle tre afdelinger og indregnet yderligere effektiviseringstiltag og besparelser. 
Herefter viser budgetterne et svagt stigende overskud, så overskuddet i 2023 er på ca. kr. 2 mio.  

Såfremt den nuværende regering skulle finde ekstra midler til sektoren i de kommende år, vil vi 
kunne løsne skruen en smule, men der er desværre p.t. ingen indikationer på, at der er ekstra midler 
på vej til sektoren.  

I alle 3 scenarier er der indregnet en årlig produktivitetsforbedring i de tre afdelinger. For 
undervisningsafdelingernes vedkommende med ca. 1,2% og for Serviceafdelingen med ca. 1 %. Der 
er desuden indregnet besparelser på bygningsomkostningerne i hele budgetperioden. 
 
Som det fremgår af fremskrivningerne er de økonomiske udsigter for årene 2021 til 2023 desværre 
særdeles dystre. Kombinationen af tab af årlig indtægt på 30 millioner kroner via 
finanslovsnedskæringer i årene 2016 - 2019, afgivelse af kursistaktivitet til FGU og et markant fald 
i antal årskursister på det gymnasiale område, sætter skolen under et stort økonomisk pres. Det er et 
økonomisk pres som er generelt i hele VUC-sektoren, som har samme udfordringer som vores 
skole.  
  
Det er klart, at jo længere budgethorisont, jo større usikkerhed er der. Ledelsen arbejder fortsat 
aktivt for at oplyse folketingspolitikerne om konsekvenserne af de mange nedskæringer, som skolen 
og VUC-sektoren har været ramt af i de senere år. Forhåbningen er naturligvis, at regeringen og 
finanslovsforligspartnerne på et tidspunkt vil hæve taxametre eller på anden måde tilføre sektoren 
flere midler, da alle VUC-skoler er under et meget stort økonomisk pres.  
 

Ledelsen indstiller: 

 Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2020 og drøfter 
redegørelsen for forventningerne til 2020-2023. 

 


