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Kort notat om bygningsanalysen 

 

Baggrund for analysen 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført en analyse af FGU-institutionernes 

bygningsmasse og tilhørende økonomi som grundlag for en vurdering af institutionernes muligheder og 

forudsætninger for at etablere tilstrækkelig gode fysiske rammer for undervisningen.  

Analysen er lavet på baggrund af opfordring fra aftalekredsen bag FGU, og analysen er gennemført af 

Deloitte i samarbejde med Bauheer i perioden november 2020 til januar 2021.  

Analysen er baseret på en spørgeskemabaseret dataindsamling og efterfølgende interviews med alle 27 

FGU-institutioner. Der er også indsamlet eksisterende bygningsstrategier, projektforslag mv. fra en række 

institutioner.  

 Overordnede resultater 

Samlet investeringsbehov I alt ca. 1,1 mia. kr., heraf 

• 920 mio. kr. til investeringer i nybyggeri og køb af ejendomme 

• Ca. 200 mio. kr. til renoveringer, ombygninger og tilbygninger til 

eksisterende lokaler 

• Ca. 63 pct. relaterer sig til forbedringer og/eller forøgelser af 

undervisningskapaciteten, særligt ift. at udvide eksisterende antal m2 

til undervisning, etablere relevante værksteder og etablere fælles 

sociale rum. 

 

24 institutioner har behov for at øge den nuværende kapacitet ift. egnende 

m2 til undervisningsbrug. 15 institutioner har behov for at renovere 

eksisterende lokationer.  

 

Investeringsbehovet vil for de enkelte institutioner øges med 50-100 pct., 

hvis tilpasningen baseres på etablering af nyt sammenhængende byggeri. 

  

Lokationer De 27 institutioner har 85 skoler fordelt på 164 lokationer 

 

Lokationerne dækker over ca. 268.000 kvadratmeter. Heraf er ca. 74 pct. 

af bygningsmassen på lokationer i umiddelbar nærhed af hinanden. 

 

Eje vs. leje 52 pct. af de opgjorte kvadratmeter er ejede, mens 47 pct. er lejede.  

 

Til sammenligning er 86 pct. af erhvervsskolernes, VUC’ernes og almene 

gymnasiers kvadratmeter ejede, mens 14 pct. er lejede. 
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Bygningsrelaterede 

problemstillinger 

Udfordringer med: 

• Luftkvalitet: 25 institutioner på i alt 46 pct. af lokationerne 

• Temperaturforhold: 27 institutioner på i alt 57 pct. af lokationerne 

• Akustik: 24 institutioner på i alt 45 pct. af lokationerne 

• Lysforhold: 22 institutioner på i alt 31 pct. af lokationerne 

• Øvrige udfordringer: 27 institutioner på i alt 54 pct. af lokationerne 

 

24 institutioner giver udtryk for udfordringer med pladsmangel på en eller 

flere lokationer, hvor der i dag er mange elever på de enkelte hold. 

 

Tilpasningsplaner 14 institutioner har udarbejdet konkrete planer for tilpasninger, heraf har 

• 4 igangsat egentlige forhandlinger med entreprenører, kommuner osv.  

• For de øvrige 13 institutioner er der generel usikkerhed om de fuldt ud 

kan nå at tilpasse sin bygningsmasse frem mod 1. januar 2023.  

 

Udfordringer ift. at 

imødegå identificerede 

behov  

FGU-institutionerne oplever især to typer af problemstillinger ift. at 

imødegå de identificerede behov og realisere de planlagte projekter: 

• Muligheden for at opnå finansiering til gennemførslen af projekter 

• Muligheden for efterfølgende at kunne afdrage lån og opretholde 

bæredygtig økonomi 

 

 

FGU Danmarks budskaber 

• FGU-institutionerne har store økonomiske udfordringer, som især relaterer sig til institutionernes 

bygninger. Det understreger rapporten. FGU Danmark er enige i analysens konklusioner.  

• Rapporten underbygger, at FGU Danmark tidligere har peget på et investeringsbehov på en halv til 

en hel mia. kr. for at få FGU’s bygningsmasse op på et niveau, der matcher de andre sektorers. 

Rapporten viser, at der er et investeringsbehov på ca. 1,1 mia. kroner i FGU-institutionernes 

bygninger. 

• FGU-institutionerne står ikke med hatten i hånden for at sikre guld i hoftehøjde og store 

luksuspalæer, og man kan få den tanke, når der i rapporten står ønsker. Ønskerne handler kort og 

godt om, at komme op på et egnet niveau målt ift. gængs bygningsmæssig standard og om at leve 

op til kravene i lovgivningen.  

• Rapporten konkluderer, at der vil være væsentlige udfordringer og omkostninger forbundet med at 

løfte en stor del af bygningsmassen til et egnet niveau og at de planlagte investeringsplaner ikke 

fuldt ud kan sikre en bygningsmasse, som modsvarer institutionernes forpligtelser til at levere et 

sammenhængende uddannelsesmiljø, værksteder, lokaler til fælles formål mv.    

• FGU-reformen er det helt rigtige for at sikre, at de unge kommer godt videre i uddannelse og job – 

til et godt liv, men finansieringen og bygningerne matcher ikke intentionerne og opgaven. FGU skal 

levere et nyt undervisningstilbud med afsæt i praksis, produktion og et inkluderende læringsmiljø 

og det hele skal være med løbende optag og tæt på de unge. 
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• Der er brug for, at FGU-institutionerne sikres ressourcer til at foretage de nødvendige investeringer, 

så bygningerne kan danne ramme om det særlige miljø og læringsmiljø, som FGU skal levere. FGU-

sektoren kan ikke foretage de nødvendige tilpasninger uden politisk vilje.  

• Rapporten viser fx, at 19 af institutionerne vil have begrænsede muligheder for at opnå 

bankfinansiering.  

• Det hænger selvfølgelig sammen med, at institutionerne er nye, men også om, at der i 2019 var et 

markant underskud på driften på ca. 46 mio. kr. Det ser umiddelbart bedre ud i 2020, men dette er 

alene pga. mange særtilskud, hvor nogen af dem også er øremærkede. Hvis man fratrækker 

særtilskud, så er der fortsat et markant underskud på ca. 75 mio. kr.  

• Når vi vurderer institutionernes kreditværdighed fremadrettet, så er vi nødt til at se på, om driften 

løber rundt, og det gør den ikke – det er tydeligt, når man nærlæser institutionernes årsrapporter 

både for 2019 og 2020.  

• Hvis institutionerne skal være økonomisk bæredygtige, er der behov for en mere forudsigelig 

økonomi – også på bygningsområdet. FGU Danmark er godt klar over, at det kræver prioriteringer 

inden for den finanslovsramme, der skal forhandles om. Vi foreslår, at der gives et særskilt 

bygningstaxameter suppleret med lånegarantier mv. 

• Vi må understrege, at processen omkring bygningerne ikke har været i orden. Vi blev som forening 

inddraget sidste år i analysen, og den har nu ligget i ministeriet i mere end 8 måneder uden, at der 

er sket markante ændringer i rapporten. I den periode har FGU-sektoren været sat på hold ift. at 

etablere de rammer, der er skal til, for at skabe det særlige læringsmiljø for de unge på FGU.   

• Regeringen afsatte sidste år en sum på 60 mio. kr. til tilpasninger af institutionernes bygninger. 

Midlerne udmøntes som ekstra tilpasningsmidler for 2021. Disse penge er ikke udmøntet endnu. 

Det er kritisabelt, at pengene er holdt tilbage, når ministeriet allerede sidste år havde modtaget et 

rapportudkast, som viste markante udfordringer på bygningsområdet. Det er ikke rettidig omhu. De 

unge får ikke deres FGU-tid tilbage, så vi skylder dem at gøre det bedre. Det er heller ikke rettidig 

omhu, at der kun er afsat 60 mio. kr. ekstra til at dække et investeringsbehov på 1,1 mia. kr.  

 

Deloittes udfoldede konklusioner/ vurderinger i rapporten 

Nedenfor fremgår forskellige passager fra rapporten, hvor Deloitte har vurderet institutionernes 

investeringsbehov og -udfordringer. Vurderingen fremgår ikke entydigt af de overordnede konklusioner i 

rapporten.  

• S. 11: ”Det er Deloittes samlede vurdering på baggrund af de gennemførte interviews, trykprøvning 

ved udvalgte fysiske besøg samt billeddokumentation, at der vil være væsentlige udfordringer og 

omkostninger forbundet med at løfte en stor del af den nuværende bygningsmasse til et egnet 

niveau målt i forhold til gængs bygningsmæssig standard”. 

• S. 14: Interviews og besøg hos udvalgte FGU-institutioner viser, at de opgjorte investeringsplaner 

vil løse en væsentlig del af FGU-institutionernes oplevede behov. Efter Deloittes vurdering vil de 

dog ikke fuldt ud sikre en bygningsmasse, som modsvarer FGU-institutionernes forpligtigelser til at 

gennemføre tilskudsberettigede aktiviteter i egnede lokaler (sammenhængende uddannelsesmiljø, 

værksteder, lokaler til fælles formål mv.). jf. de beskrevne lovgivningsmæssige rammer for FGU. 

• S. 26: Det er Deloittes vurdering, at 19 af FGU-institutionerne forventeligt vil have begrænsede 

muligheder for at opnå realkredit- og/eller bankfinansiering til større projekter. En opdateret og 

mere detaljeret gennemgang af FGU-institutionernes økonomi, f.eks. efter FGU-institutionernes 
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regnskabsaflæggelse for 2020, og/eller når FGU-aktiviteten er fuldt indfaset, vil kunne føre til et 

justeret billede af FGU-institutionernes mulighed for at opnå finansiering. Det er dog ikke Deloittes 

vurdering, at det grundlæggende vil ændre ved, at en stor del af FGU-institutionerne vil have 

vanskeligt ved at opnå ekstern finansiering til gennemførelse af de angivne projekter. 

• S. 29: Samlet set er det Deloittes vurdering, at der generelt ikke kan forventes et stigende 

aktivitetsniveau og dermed bedre driftsøkonomiske vilkår. Særligt i nogen dele af landet kan der 

være mulighed for et vigende elevantal givet den generelle demografiske udvikling 

• S. 20: Samlet set viser analysen med afsæt i ovenstående, at en række FGU-institutioner er usikre 

på, om de fuldt ud når at tilpasse sin bygningsmasse frem mod 1. januar 2023, og at tidshorisonten 

for sektorens samlede tilpasning er afhængig af udviklingen i institutionernes økonomiske vilkår, 

f.eks. aktivitet og taxametertilskud. 

• S. 28: På baggrund af FGU-institutionernes realiserede regnskabsresultater og de aktuelle 

forventninger til den fremadrettede økonomi er det Deloittes samlede vurdering, at ca. 18 FGU-

institutionerne vil kunne afholde afdrag og renter inden for en bæredygtig økonomi med det 

angivne investeringsniveau, hvis de kan opnå finansiering. 

 

 

Tabeller og figurer fra rapporten 
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