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Sagsfremstilling Budget 2022 og forventninger til 2023 - 2026 

Budget 2022 

Folketinget har i skrivende stund endnu ikke vedtaget finansloven for 2022, men den forventes ved-
taget medio/ultimo december 2021. Budget 2022 og fremskrivninger frem til 2026 er derfor udar-
bejdet på basis af takster m.v. i forslaget til finansloven for 2022 (FFL2022).  

Som beskrevet i notatet fremlagt på bestyrelsesmødet den 27. september, indeholder Finanslovsfor-
slaget for 2022 kun små justeringer i forhold til 2021. Taxameterløft til HF-enkeltfag indgår ikke i 
regeringens forslag til finanslov for 2022 og er derfor ikke indregnet i budgettet for 2022. Sektoren 
arbejder stadig for at få det med i den endelige Finanslov for 2022 og regeringens støttepartier har 
udtrykt, at de går ind for et taxameterløft til HF-enkeltfag på Finansloven for 2022. Såfremt der 
kommer et sådant taxameterløft til HF-enkeltfag vil det forventeligt betyde en merindtægt i 2022 på 
ca. kr. 1,1 mio. 

Budgettet for 2022 udviser en omsætning på kr. 167 mio. og et beskedent overskud på årsresultatet 
for driften på ca. kr. 351.386,-. Årsresultatet efter regulering for feriepenge er et overskud på kr. 
364.791. Da der ikke forventes væsentlige ændringer i antallet af ansatte har ændringer i feriepenge-
forpligtigelsen heller ingen væsentlig påvirkning på årets resultat 

Ledelsen forventer at den nedgang i antallet af årskursister, som vi har oplevet i efteråret 2021 fort-
sætter i 2022 og delvist i de kommende år, hvilket har betydet en økonomisk tilpasning i alle tre af-
delinger.  

Det er dog lykkedes at tilpasse omkostningerne til det lavere niveau gennem mindre besparelser på 
driftskonti og ved ikke at forlænge midlertidigt ansatte. Det har derfor været muligt at lave et bud-
get i balance uden varsling af afskedigelser. Også i budgetoverslagsårene forventes en mindre ned-
gang i antallet af årskursister, der primært begrundes i høj beskæftigelse og en på landsplan generelt 
vigende søgning til både AVU og HF-enkeltfag. Nedgangen er således især på enkeltfagsområdet, 
hvorimod antallet af klasser og optagne på det 2-årige HF forventes at kunne fastholdes. 

Låneomlægningen er indregnet med forventede omkostninger til renter og afdrag, men er behæftet 
med en mindre usikkerhed indtil de nye lån er endeligt hjemtaget. Faldet i antallet af årskursister og 
forskydning mod relativt flere Onlinekursister har negativ betydning for Serviceområdet, der især 
på bygningsområdet bliver ramt, da antallet af kursister, der udløser bygningstaxameter er faldende. 

Hovedparten af 2022-indtægterne i Serviceafdelingen baserer sig på aktiviteten i 4. kvartal 2020 og 
de 3 første kvartaler i 2021; derudover er der en forventet nedgang i antal GS årskursister. På den 
baggrund er der en nedgang i indtægterne på ca. kr. 1,6 mio. i Serviceafdelingen.  

I Serviceafdelingen er der i budget 2021 tale om mindre ændringer i lønomkostningerne og en fort-
sat besparelse på bygningsdriften og driftsomkostninger, herunder sparede omkostninger på vedli-
gehold. Da skolen i flere år har anvendt overskud til at fremrykke vedligeholdelsesomkostninger vil 
det på kort sigt ikke få væsentlig betydning for bygningernes vedligeholdelsesniveau. 

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

 
Forudsætninger i budget 2022 
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• Årskursister samlet: 1.802 

• Overenskomstmæssige lønstigninger:  1,53% pr. 1.4 og 0,29% pr. 1.10 

• Decentral ny løn: 0,5% pr. 1.4. 
 

Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat 2021. Når det ende-
lige taxameterkatalog og det endelige årsresultat foreligger, vil budget og balance blive konsekvens-
rettet. I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter i 2022 vil alle budgettal blive konse-
kvensrettet i disse rapporter. Bestyrelsen vil kun få forelagt et nyt budget 2022 såfremt ændringerne 
i den endelige finanslov for 2022 er af væsentlig karakter. 

Forventninger til 2023 -2026 

Som det fremgår er forventningerne til 2022 på nuværende tidspunkt et budget i balance. 

På baggrund af forventningerne til et stadig faldende antal årskursister ser forudsætningerne for 
årene 2023-2026 på nuværende tidspunkt vanskelige ud, om end håbet om takststigninger i den en-
delige Finanslov for 2022 vil kunne gøre det en del nemmere. Skolens onlinetilbud forventes ikke at 
opleve den samme nedgang som på den øvrige enkeltfags-flade og forventes derfor at kunne fast-
holdes på 2022 niveauet. Optaget på især HF-enkeltfag afhænger i ikke ubetydelig grad af den øko-
nomiske udvikling i samfundet og en ændring i beskæftigelsen kan derfor ændre dette billede.  

For at opnå tilstrækkelige overskud til at den nuværende likviditetsgrad kan fastholdes er der for 
årene 2023 - 2026 indregnet produktivitetsforbedringer på henholdsvis 1,5% for undervisningsafde-
lingerne og 1% i Serviceafdelingen.  

Herefter er det budgetterede overskud på driften i perioden henholdsvis ca. kr. 0,9 mio. (2023), ca. 
kr. 1,3 mio. (2024), ca. kr. 1,8 mio. (2025) og ca. kr. 2,3 mio. i 2026.  

I årene 2023 og 2024 forventes der at være behov for investeringer i bygninger og udstyr i størrel-
sesordenen kr. 3,7 mio. henholdsvis kr. 1,5 mio., hvilket giver en mindre nedgang i likviditeten, der 
dog er genoprettet i 2026. 

Som det fremgår af fremskrivningerne giver de økonomiske udsigter for årene 2023 til 2026 des-
værre stadig udfordringer og stiller krav til årlige effektiviseringer i alle 3 afdelinger.  
 
Såfremt forligspartierne beslutter et taksameterløft på 2% af HFE eller måske endda taxameterløft 
til både HFE, AVU, FVU og OBU, vil det dog være en kærkommen julegave, der vil gøre opgaven 
med at få skabt økonomisk balance i de kommende år lidt nemmere. 
 

Ledelsen indstiller: 

 

• Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2022 og drøfter redegørel-
sen for forventningerne til 2023-2026. 
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