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Bilag 5 til BS-møde den 11.12.2018 

Budget 2019 og forventninger til 2020 - 2022 
 

 

Budget 2019 

Folketinget har endnu ikke vedtaget finansloven for 2019, men den forventes vedtaget i uge 49. 
Budget 2019 og fremskrivninger frem til 2022 er derfor udarbejdet på basis af forslag til finanslov 
for 2019. 

Budgettet for 2019 udviser en omsætning på kr. 180,24 mio. og et negativt årsresultat for driften på 
ca. kr. 2,1 mio.  

I Forslaget til Finanslov for 2019 er omprioriteringsbidraget fastholdt frem til og med 2022 og der 
er desuden lagt op til følgende yderligere nedskæringer: 

• GS skal fremover obligatorisk delvist tilrettelægges med onlineundervisning formodentlig 
fra sommeren 2019, med varierende andel af onlineundervisning. Dette betyder både et 
reduceret taxameter for dele af forløbene (onlineundervisningen) samt en forventning om en 
lavere gennemførsel (vi får kun penge for kursister der består, og online vil forventeligt føre 
til lavere beståelsesprocent) 

• Taksterne for onlineundervisning bliver reduceret fra 80% til 75% af taksten for 
fremmødebaseret undervisning 

• Statens indkøbsprogram medfører en nedskæring af fællesudgiftstaksterne med 0,8% 

• ”Justering af markedsføringsudgifter” medfører en nedskæring af fællesudgiftstaksterne med 
1,8% 

• Justeringer af AVU-undervisningstaksterne i forbindelse med omlægning af tælledagen 
medfører en nedskæring af AVU-undervisningstaksterne med 2,4% 

Herudover har skolen i 2019 mistet det sociale taxameter for det 2-årige hf, svarende til ca. kr. 1,1 
mio. (Det sociale taxameter beregnes af Undervisningsministeriet på baggrund af hvor 
frafaldstruede vores kursister vurderes at være i form af de bagvedliggende karakterer fra 
folkeskolen)  

Indtægterne vil dermed komme under yderligere pres i 2019 og frem til og med 2022, og udsigterne 
for skolens økonomi er på baggrund af Finanslov 2019 markant forværret. 

Det budgetterede antal årskursister i 2019 (1.994 årskursister) afspejler en mindre stigning i 
gymnasieafdelingen, hvor der forventes en vækst i HF-enkeltfag og det to-årige HF, men et fald i 
GS samt et forventet væsentlig mindre antal årskursister i AVU-afdelingen grundet oprettelsen af 
den nye FGU-uddannelse. I AVU-afdelingen er der budgetteret med en lavere holdstørrelse, da det 
lavere niveau for aktiviteten kan påvirke holdstørrelserne.  

I forbindelse med FGU er der indregnet virksomhedsoverdragelse af 26 medarbejdere. Det er 
desuden forudsat, at overdragelse af egenkapital udelukkende sker i form af likvide midler, 
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svarende til ca. kr.11,6 mio. Det forudsættes, at beløbet kan trækkes via skolens løbende likviditet, 
således, at der ikke er behov for optagelse af yderligere lån. 

Skolen har i de seneste år foretaget en række store tilpasninger til de årlige finanslovsnedskæringer, 
og der er også i budgettet for 2019 foretaget væsentlige besparelser, herunder besparelser på 
driftsposter i alle tre afdelinger samt tilpasning af medarbejderstaben gennem naturlig afgang uden 
genbesættelse af stillinger.  

På grund af uventede og store nye nedskæringer i Finanslov 2019 har det har det ikke været muligt 
at udarbejde et 2019-budget i balance.  

Ledelsen fremlægger derfor et budget med et kontrolleret underskud. Underskuddet er begrænset til 
de forventede kr. 2,1 mio. gennem de nævnte besparelser, som er foretaget for ikke at gøre årene 
fremover endnu vanskeligere at komme igennem. 
 

Forudsætninger i budget 2019 

• Årskursister samlet: 1.994 

• Overenskomstmæssige lønstigninger:  1,3% pr. 1.4 og 0,86% pr. 1.10  

• Decentral ny løn: 0,5% pr. 1.4 
 

Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat 2018. Når det 
endelige taxameterkatalog og det endelige årsresultat foreligger, vil budget og balance blive 
konsekvensrettet. I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter i 2019, vil alle budgettal blive 
konsekvensrettet i disse rapporter. Bestyrelsen vil kun få forelagt et nyt budget 2019 såfremt 
ændringerne i den endelige finanslov for 2019 er af væsentlig karakter. 
 

Forventninger til 2020 -2022 

 
Som det fremgår er forventningerne til 2019 på nuværende tidspunkt et mindre underskud på ca. kr. 
2,1 mio. 

Desværre ser de grundlæggende økonomiske forudsætninger for årene 2020-2022 særdeles 
problematiske ud, bl.a. fordi skolen grundet omprioriteringsbidragets forlængelse til og med 2022 
rammes af nye nedskæringer i alle årene.  

Skolen har siden 2015 været ramt af mange forskellige og betydelige, årlige nedskæringer via 
Finanslovene; de samlede nedskæringer udgør p.t. næsten det dobbelte af den isolerede effekt af 
omprioriteringsbidraget, som det fremgår af bilag 7.  

I forhold til 2015 får skolen i 2019 således 15,4 procent færre midler til samme aktivitet og denne 
nedskæring vokser i 2022 til 22,1 procent når man indregner konsekvenserne af 
budgetoverslagsårene i Finanslov 2019.  

Der er i det medsendte materiale udarbejdet 4 scenarier vedr. forventninger til udviklingen i 
økonomien frem mod 2022: 
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1. ”Alt andet lige”. Med et fald i antallet af årskursister på 50 årskursister på GS fra 2020 og 
et yderligere fald på 10 om året i 2021 og 2022. Desuden et fald i AVU-aktiviteten grundet 
FGU-uddannelsen. Omprioriteringsbidraget er indregnet i alle årene inkl. 2022. 

2. ”Uden omprioriteringsbidrag”. Alle forudsætninger som scenarie 1 ”Alt andet lige”, 
bortset fra, at omprioriteringsbidraget er fjernet fra 2020 til 2022.  

3. ”Uden omprioriteringsbidraget, højere aktivitetsniveau og besparelser til balance” 
Alle forudsætninger som i scenarie 2 ”uden omprioriteringsbidrag”, men med et mindre fald 
i aktiviteten på både AVU og GS (og på GS senere fald i aktiviteten). Der er desuden 
indregnet ekstraordinære besparelser på undervisningsmidler (0,3 mio. i 2020) og 
ekstraordinære besparelser på bygningsdriften (0,8 mio. i 2021) og der ansættes ikke ny 
leder i studieadministrationen. Det er forudsat, at det mindre fald i AVU-aktiviteten ikke 
påvirker omkostningsniveauet, men sker gennem effektiviseringer og højere holdstørrelser. 
 

I alle 3 scenarier er der indregnet en årlig lønbesparelse i de tre afdelinger. For 
undervisningsafdelingernes vedkommende med ca. 2,2% og for Serviceafdelingen med ca. 1,5%. 
Der er desuden indregnet besparelser på løn og øvrig drift i det omfang det vurderes muligt i 
forhold til nedgangen i aktiviteten. 
 

4. ” Nødvendige handlinger - mere aktivitet, nødvendige besparelser”. Der er regnet med 
en mindre nedgang i aktiviteten, som i scenarie 3, men med indregning af 
omprioriteringsbidraget. Herefter er der indregnet en række besparelser på 
undervisningsmidler, øvrige undervisningsudgifter, øvrige administrative udgifter, forsyning 
samt bygningsvedligeholdelse. Herefter er det beregnet hvor store løneffektiviseringer, der 
er nødvendige for at opnå balance i budgettet. 
 

Som det fremgår af fremskrivningerne er udsigterne for årene 2020 til 2022 desværre særdeles 
dystre og vil kræve yderligere besparelser ud over besparelser på driftskonti. Såfremt der ikke efter 
Folketingsvalget i 2019 sker markante ændringer i de politisk bestemte vilkår vi er underlagt, 
herunder f.eks. at omprioriteringsbidraget fjernes og/eller at andre betydelige nedskæringer 
tilbageføres til 2015-niveau, så vil det desværre være nødvendigt at gennemføre besparelser på 
skolens udgifter til løn i et omfang der ikke kan løses gennem naturlig afgang.  
 
Det er klart, at jo længere frem vi budgetterer, jo større usikkerhed er der. Ledelsen arbejder fortsat 
aktivt for at oplyse folketingspolitikerne om konsekvenserne af de mange nedskæringer, som skolen 
og VUC-sektoren nu i fire år har været ramt af – herunder også at oplyse om ønsket om at få taget 
de kommende omprioriteringsbidrag for perioden 2020-2022 af bordet.  

 

Ledelsen indstiller: 

• Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2019 og drøfter 
redegørelsen for forventningerne til 2020-2022. 
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