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Bilag: Beskrivelse af udslusningstilskuddet til FGU 

 

På finansloven for 2022 er udslusningstaksten til FGU fastsat til 16.070 kr. pr. udsluset årselev. 

Taksten tager afsæt i følgende forudsætninger i reformøkonomien: 

• En forudsat udslusningsprocent på 50. pct. i reformøkonomien. 

• Udslusningstilskuddet udgør 8,5 pct. af FGU’s samlede aktivitetsafhængige tilskud.  

I Børne- og Undervisningsministeriets analyse af tilskudsniveauet til FGU opgøres 

udslusningstilskuddet til at udgøre 6.910 kr. pr. årselev (jf. figur 7, side 7). Denne takst er beregnet 

på grundlag af en udslusningsprocent på 43 pct., svarende til 3 pct. af de aktivitetsafhængige 

tilskud i perioden 2020-2021 (side 31).  

I nedenstående tabel er illustreret, hvordan udslusningstilskuddet opgøres. I eksemplet er taget 

udgangspunkt i, at 43 pct. af eleverne i FGU udsluses, men de udløser forskellige 

udslusningstilskud afhængig af, hvor lang tid de har været i FGU. Der er for enkelthedens skyld 

anvendt en vilkårlig fordeling af udslusningen for 43% af 100 elever med forskellig 

uddannelseslængde i FGU. 

 Antal elever 
Tid i FGU 

opgjort i ÅE* 
Årselev-
bidrag 

Udslusnings 
procent efter tid 

i FGU** "cpr-numre" 
ÅE bidrag 

udslusning   

 15 0,5 7,5 65 % 10 4,9   

 10 0,7 10,5 82 % 8 8,6   

 20 1 10,0 50 % 10 5,0   

 30 1,5 30,0 35 % 11 10,5   

 15 2 60,0 10 % 2 6,0   

 10 2,3 34,5 30 % 3 10,4   

 100  152,5  43 45,3   

 Udslusningsprocent ifølge ministeriets datatræk for 100 elever = 100% af bestanden 43 %  
  Udslusningsprocent på årselevgrundlag for 100 elever med forskellig tid i FGU (45,3/152;5) 30 %  
 
*Tid i FGU er opgjort i årselever, da det er dette grundlag, som anvendes til udslusningstilskud. Som eksempel svarer 
0,5 årselev til, at en elev har modtaget undervisning i 20 uger eller 100 dage i FGU. 2,3 årselev svarer til, at en 
elev har modtaget undervisning i 92 uger. Eleverne har, som på det almindelige arbejdsmarked, 6 ugers ferie. En 
elev som udløser 2,3 årselev har derfor været i FGU i cirka 24 kalender måneder eller 2 år. 
  
**Illustrerer hvordan den faktiske tilskudsudløsning sker, antaget en tilfældig forskel på, hvor mange der 
udsluses succesfuldt efter varighed. 
I eksemplet er det antaget, at 65 pct. af dem, der er i FGU i 20 uger - dvs. mindre end et 1/2 skoleår udsluses til 
uddannelse/beskæftigelse. Det er omvendt forudsat, at 30 pct. af dem, der er 2 år i FGU udsluses succesfyldt. 
Der er ingen tal, der underbygger denne fordeling, og det er derfor ikke udtryk for en forventning om, at det rent 
faktisk forholder sig således. De forskellige udslusningsprocenter er alene anvendt for at illustrere, hvordan 
udslusningstilskuddet faktisk opgøres i henhold til FGU-instruksen. Hvis en elev afbryder forløbet i FGU, fx på 
grund af misbrug, som skal behandles, eller indlæggelse i psykiatrien, og herefter kommer tilbage og fuldfører sit 
FGU-forløb, er det kun den sidste periode efter afbruddet, der udløser udslusningstilskud.  
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Hvis man bruger det illustrerede eksempel ovenfor på fordelingen af eleverne i FGU efter 

varighed, er der stadig udsluset 43 pct. af eleverne, men når udslusningsprocenten opgøres 

korrekt i forhold til årselevsaktiviteten, er udslusningsprocenten kun 30 pct. Dvs. at det beregnede 

tilskudsniveau ikke er 6.910 kr. men 4.821 kr. eller cirka 2.000 kr. mindre end i ministeriets 

beregninger. 

 

 


