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FGU Danmarks indstilling vedr. udmøntning af reserve 

til FGU mv. på finanslovsforslaget for 2023 

 

Kære aftalekreds bag FGU 

 

Indledningsvist vil vi fra FGU Danmark gerne takke for jeres store 

opmærksomhed på implementeringen af FGU og indsats med besøg på 

institutionerne. Det betyder rigtig meget for sektoren at mærke, at der 

fortsat er bred opbakning til uddannelsen, herunder at sikre de nødvendige 

økonomiske rammer.  

Derfor sætter vi også stor pris på, at FGU er prioriteret på 

finanslovsforslaget for 2023. De prioriterede varige midler er en meget 

vigtig indsats for vores unge, og vil være ét skridt på vejen mod 

bæredygtige FGU-institutioner.  

Det fremgår af finanslovsforslaget, at udmøntningen af den afsatte reserve 

sker på baggrund af et oplæg fra regeringen. Det er meget afgørende for 

sektoren, at der findes en løsning, som rammer så ligeligt som overhovedet 

muligt.  

Derfor har vi i FGU Danmark set på forskellige udmøntningsmodeller og 

deres betydning for FGU-sektorens økonomi. På den baggrund sender vi 

her vores indstilling til, hvordan den afsatte reserve kan udmøntes, så det 

understøtter en samlet sektorløsning.  

FGU Danmark anbefaler, at midlerne udmøntes på følgende måde: 

• 80 pct. af midlerne udmøntes til forhøjelse af taksten 

• 20 pct. af midlerne udmøntes som grundtilskud til institution (ikke 

skole) 

• Aftalekredsen evaluerer udmøntningsmodellen i 2025 med henblik 

på at afklare, om den valgte udmøntningsmodel understøtter FGU-

sektoren som tiltænkt.  

Vores indstilling tager afsæt i de anbefalinger, vi offentliggjorde i foråret 

2022, hvor vi blandt andet anbefalede, at sektorens eksisterende 
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taxameter- og grundtilskudsfinansiering bør forhøjes, så økonomien bliver 

mindre konjunkturfølsom.  

Vores indstilling skal ligeledes ses i lyset af, at FGU-sektoren er anderledes 

end de andre selvejende sektorer, og derfor er det vanskeligt alene at 

kopiere de klassiske udmøntningsmodeller.  

Ved udmøntning via grundtilskud pr. skole, vil institutioner med mange 

skoler blive tilgodeset fremfor institutioner med få skoler, også selvom de 

har mange elever. Når vi anbefaler, at de 20 pct. af midlerne udmøntes via 

grundtilskud til institutionen, er det for at sikre en mindre 

konjunkturfølsom økonomi ved, at institutionerne får mere i fast tilskud 

uanset elevaktivitet. Samtidig vil midlerne følge institutionen og ikke den 

enkelte skole, hvorved institutionen kan anvende midlerne til at 

understøtte de dele af institutionens samlede organisation, hvor der er 

størst behov. Dermed undgås de store udsving, et løft af grundtilskuddet 

pr. skole vil medføre, da nogle institutioner har 0 skoler, mens andre har 

fire.  

Vi anbefaler, at de 80 pct. af midlerne udmøntes til forhøjelse af taksten for 

at sikre, at størstedelen af midlerne følger eleven.  

Der er allerede i dag forskel på, hvor meget de enkelte FGU-institutioner 

modtager i tilskud pr. årselev. Fordelingen af reserven på grundtilskud og 

taxameter har stor betydning for denne forskel. Nedenstående tabel viser, 

hvad vores anbefalede model vil betyde for forskellen på den institution, 

der vil modtage hhv. mest og mindst i ekstra tilskud pr. årselev 

sammenlignet med en fordelingsmodel, hvor 50 pct. af reserven udmøntes 

som grundtilskud og 50 pct. på taksterne.  

Ekstra tilskud pr. årselev ved 
fordeling af reserven 

Mest i ekstra 
tilskud pr. årselev 

Mindst i ekstra 
tilskud pr. årselev 

80/20-model 28.838 kr. 16.186 kr. 

50/50-model 45.253 kr. 13.622 kr. 

 

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over, hvad de to modeller vil betyde for 

institutionernes tilskud pr. årselev pr. institution.  

Endelig vil vi understrege behovet for en akutpakke til FGU i 2022. Der er 

brug for, at vi får stoppet nedskæringer og afskedigelser af dygtige 

medarbejdere, så de økonomiske huller ikke skal dækkes af nye midler, 

som er afsat fra 2023 og frem. De penge skal bruges til udvikling af FGU til 

glæde for de unge.  
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Vi håber, at I vil lytte til vores indstilling og vi håber, at vi kan blive inviteret 

til en dialog om udmøntningen af midlerne, så vi fælles sikrer den bedst 

mulige løsning for hele sektoren.  

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Hvidesten 
 

Hanne Fischer 

Formand for FGU Danmark Formand for FGU Danmarks Direktør- og 
Rektorkollegium 

 

 


