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Budgetforudsætninger – budget 2022 
 
Budgettet er udarbejdet ud fra kvartalsregnskab/estimat 2021 pr. 30/9-21 for at give så realistisk billede af 
økonomien i 2022 som muligt. Taxameter og lønsum er justeret til d. 20. januar 2022. 

Samtlige indtægter og omkostninger i budgettet er fremskrevet med 0,9% jf. Økonomistyrelsens skøn for 
pris- og lønudvikling. 

Indtægter 
Driftstaxameter: 
Taxameteret er beregnet ud fra Finanslov, takstkataloget 2022.  

FGU FYN underviser eleverne i 45 uger (45/40= 1,12), hvilket betyder at omregningen til årselevtal er 
1:1,12. Elevtallet er faldende omkrig opstart i august og februar og dette udsving er yderligere forsøgt 
regnet ind, så omregningsfaktoren er 1:1,1  

Forventningen til antal elever (hoveder) er 450 – omregnet 495 ÅE. Eleverne er fordelt således: 

 Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Laks I alt 
Elever 58 75 88 55 172 2 450 
Årsværk 63,8 82,5 96,8 60,5 189,2 2,2 495 

 
Det budgetteret fald i elevtallet er på 33,82% i forhold til 2021. 
 
Driftstaxameteret fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle. Se fordelingsnøgle s. 2.  

Grundtilskud: 
Taksten for grundtilskud er ligeledes beregnet ud fra Finanslov, takstkatalog 2022.  

Særtilskud/bygninger: 
Der er en forventning om, at FGU FYN vil modtaget til særtilskud til bygningsmassen på baggrund af 
bygningsanalysen udarbejdet december 2020. Særtilskuddets størrelse er ikke kendt på nuværende 
tidspunkt. Der er dog en forventning om, at midler afsat i budgettet jf. vedligeholdelses- og 
investeringsplan vil kunne anvendes til andre formål. 

Særtilskud/Inkluderende læringsmiljø og pædagogiske rammer: 

I 2022 er afsat 30 mio. kr.  til fordeling mellem alle 27 institutioner og FGU FYN får tildelt 1,7 mio. kr. Ind-
tægt er lagt ind i budgettet. 
 
I november 2022 modtog FGU FYN tilpasningsmidler på 4,038 mio. kr., som er periodiseret og driftsføres i 
2022. 

Derudover er der afsat 75 mio. kr. i Finansloven til fordeling mellem de 27 institutioner. Fordelingen sker ud 
fra årselevtal og skoler. FGU FYN vil modtage 4,6 mio. kr. af disse midler. 

Øvrige indtægter: 
Disse indtægter er bl.a.: 

• FGU-lærlinge 
• Salg til kommuner 
• Fyns Laks 
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Fyns Laks: 
Der er en forventning om, at indtægten på Fyns Laks falder med 0,2 mio. kr. i forhold til 2021 

Udgifter: 

Fællesadministrationen: 
Alle udgifter i Fællesadministrationen, herunder løn, fordeles ud på skolerne ud fra en fordelingsnøgle. 

Fordelingsnøgle 
 

Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense Laks I alt 

Elever 58 75 88 55 172 2 450 
Fordelingsnøgle 12,88% 16,67% 19,56% 12,22% 38,22% 0,45% 100% 

 
Siden opstarten af FGU FYN er flere og flere udgifter til tværgående opgaver blevet centraliseret for at give   
en rimelig fordeling af udgifterne skolerne imellem. Af områder der er centraliseret kan nævnes følgende: 

• Lønninger 
- Rektor 
- Administrationsleder 
- Administrative medarbejdere inkl. medarbejdere på skolerne 
- IT-ansvarlig/lærlinge 
- Bygningskoordinator 
- Prøveplanlægger 
- International Koordinator 

• Bygninger 
• Biler 
• IT – software/hardware 
• Telefoni 
• Digitale undervisningsmidler 

Områder der fremadrettet kan centraliceres er: 

• Rengøringsydelser 
• Alarmer/dørkontrol 

Indkøbsaftaler: 
Arbejdet med implementering af Statens indkøbsaftaler samt SKI-aftaler sættes i gang 3. og 4. kvartal 2021. 
Der er udarbejdet en handlingsplan (bilag 1) og der er en forventning om, at: 

• Finde besparelser på mange af udgiftsposterne 
• Effektive indkøb – der bruges mindre tid på indkøb 
• Færre fakturaer i IndFak – der bruges mindre tid på administrative opgaver i forbindelse med beta-

ling af fakturaer 

Lønsum: 
Der er et afløb i 2022 på 1,9 mio. kr. fordel således: 

Skole/afdeling Beløb 
Fælles administrationen 482.208,42 
Odense 737.760,20 
Assens 335.464,88 
Kerteminde 362.273,81 
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Der er afsat kr. 2.078,- pr. elev (506) til vikarudgifter. Den forventede udgift er fordelt på skolerne ud fra 
elevtal. 

Der er afsat kr. 626.000,- til lokal lønforhandling. Beløbet tages af den strategiske pulje, når placering af 
udgiften er kendt. 

Øvrige driftsomkostninger: 

Bygninger: 
Der er udarbejdet vedligeholdelses- og investeringsplan. 

Forbrugsafgifter: 
Der er budgetteret med en øget udgift til el, vand og varme i Nyborg, da skolen flytter til større bygninger d. 
1. februar 2022. Derudover er udgiften til el forhøjet med 30% pga. af voldsomme pristigninger på om-
rådet. 

Hensættelser – strategisk pulje: 
Under strategisk pulje er der budgetteret med 2 mio. kr. Beløbene fordeler sig således: 

• 1 mio. kr. (udforudsete udgifter/lokal lønforhandling/udviklingsprojekter) 
• 1 mio kr. selvrisiko (Statens selvforsikring) 

Kompetenceudvikling 2022: 
Der er ikke afsat midler til kompetenceudvikling – institutudviklingsaftalen. Indtægter og udgifter skal 
balancere og vil derfor ikke påvirke driftsresultatet. 

Der er budgetteret med kr. 200.000 til øvrig kompetenceudvikling som f.eks. lederuddannelse m.m. 

IT: 
Alle udgifter til IT er samlet under Fællesadministrationen. Alt indkøb sker via IT-afdelingen/SKI-aftaler. 

Der er budgetteret med indkøb af nyt netværksudstyr kr. 250.000,- til hele institutionen, da der skal ske 
udskiftning ultimo 2022. 
 
Afskrivninger: 
Der afskrives på investeringer og bygninger og afskrivningsperioderne er 5 og 50 år. 

 

 

 

 

Den 1. februar 2022 
 
Hanne H. Wendel 
Administrationsleder 

 

 

 


