
1 
 

Notat om Børne- og Undervisningsministeriets analyse af udviklingen i de unges 

uddannelsesadfærd og økonomien for FGU 

 

Baggrund 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en analyse af den forberedende grunduddannelse 

(FGU), som skal bidrage til at følge op på aftalepartiernes aftale om i 2022 at gøre status over de unges 

uddannelsesadfærd og effekterne af FGU samt de økonomiske reformforudsætninger.  

Dette notat og dertilhørende bilag laver nedslag i Børne- og Undervisningsministeriets analyse. FGU 

Danmark er rigtig glad for, at der nu kommer nærmere oplysninger omkring FGU-sektoren, for det er 

afgørende for, at vi fælles sikrer, at implementeringen lykkes. Det kræver en tæt opfølgning og løbende 

justering i en tæt dialog med sektoren.   

FGU Danmark laver med dette notat syv nedslagspunkter i analysen, som vi mener er vigtige i forhold til det 

positive billede, som analysen tegner af FGU-sektorens økonomi.  

Nedslagene vil være på følgende:  

1. Takstberegningen, herunder forskydning i aktiviteten på sporene 

2. Grundtilskuddet 

3. Udslusningstakst/tilskud 

4. Det samlede aktivitetsbestemte takstniveau 

5. Indtægter/udgifter, herunder tilpasninger 

6. Elevdata 

7. Bygninger. 

 

1. Takstberegningen, herunder forskydning i aktiviteten på sporene 

FGU Danmark har siden foreningens analyse af FGU-institutionernes økonomi i foråret 2021 gjort 

opmærksom på, at der var en forskydning i aktiviteten på sporene.  

FGU Danmark skrev i sit handout til politisk møde 2021, at ”Aktivitetsfordelingen mellem de tre spor på 

FGU er anderledes end den forudsatte i reformøkonomien. Forskellen i den reelle og forudsatte vægtning 

mellem aktiviteten på sporene og de gamle takster fra tidligere tilbud betyder, at taxameteret pr. årselev til 

FGU er sat 3.400 kr. for lavt. Det svarer til, at FGU-sektoren får over 47 mio. kr. mindre end forudsat i 

reformen (ved forudsat elevtal på 14.000 elever).” 

Børne- og Undervisningsministeriets analyse viser, at denne forskydning er endnu større. Ifølge ministeriets 

beregninger medfører forskydningen, at taksten burde have været 4.250 kr. højere end beregnet i 

reformøkonomien (jf. side 35 i analysen)1.  

Når der er udbetalt 4.250 kr. for lidt pr. årselev, svarer det til, at der er udbetalt ca. 59 mio. kr. mindre årligt 

ved den forventede aktivitet på ca. 14.000 årselever i reformforudsætningerne.  

 
1 Takstfastsættelsen i reformøkonomien tog udgangspunkt i taksterne til de tidligere tilbud med afsæt i aktiviteten i 2017 på AVU, 
FVU, OBU, KUU, produktionsskolerne og EGU.  
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Vi vil gerne kvittere for, at ministeriet anerkender, at der reelt er sket en forskydning, som har indflydelse 

på FGU-sektorens økonomi.  

Trods forskydningen i aktiviteten på sporene, argumenteres i analysen for, at FGU-sektoren alligevel har 

fået mere end de tidligere tilbud, når der regnes på hele tilskudsstrukturen for FGU, bestående af ordinær 

takst, udslusningstakst og et gennemsnitligt grundtilskud pr. årselev.  

Det giver et misvisende positivt billede af, hvordan økonomien er og har været.  

For det første er det vigtigt at holde sig for øje, at FGU ikke er det samme, som de tidligere tilbud. Der er 

tale om en udvikling af de tidligere tilbud med bl.a.: 

• Læreplaner/fagbilag 

• Nye prøveformer 

• Krav om, at elevens progression følges ift. forløbsplanens mål for faglig, personlig og social 

udvikling 

• Inkluderende læringsmiljø, som reelt skal dække SPS-støttetimer2 

• Attraktivt ungemiljø 

• Krav om dansk og matematik3 

• Krav om målgruppevurdering, som nødvendiggør et tæt samarbejde med KUI om udarbejdelse af 

uddannelsesplaner mv. 

• Krav om udbud af alle spor på alle skoler og basis 

• EGU er blevet institutionsforankret 

• Elevmåltid 

• Mv.  

Dertil kommer, at FGU-sektorens institutionsstruktur er væsentlig forskellig sammenlignet med de tidligere 

tilbuds. Fx var der større institutioner på VUC-området og produktionsskolerne var en del af den 

frie/private skolesektor og derfor ikke omfattet af regelsættet for de statsligt selvejende institutioner, 

hvilket FGU er. Derfor var det gennemsnitlige grundtilskud i de tidligere tilbud ca. 5.000 kr. mens det for 

FGU er på knap 15.000 kr. (jf. analysens side 7).  

Alle disse forhold er afgørende at have in mente, når man i analysen laver en sammenligning med 

tilskuddet til de tidligere tilbud.  

 

2. Grundtilskuddet   

Når ministeriet i analysen beskriver FGU-sektorens tilskudsniveau, så medtages grundtilskuddet i 

beregningen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev. Det giver som nævnt ovenfor et forvrænget positivt 

billede af sektorens økonomi.  

FGU-sektoren er født med en bestemt institutionsstruktur med institutioner og dertilhørende skoler. Der 

gives et grundtilskud pr. institution samt et grundtilskud pr. skole derudover. Et grundtilskud er 

 
2 Der var ikke ordblindeundervisning på produktionsskolerne. I AVU/FVU kunne en elev med ordblindhed få ekstra undervisning hos 
en ordblindelærer i 60 timer. I reformberegningerne for FGU udgør OBU-andelen med en høj takst på 200.000 kr. kun 3 pct. 
Erfaringer fra de første år i FGU viser, at der op til 30 pct. eller mere af FGU-eleverne, der har ordblindhed. 
3 I FGU er der krav om dansk og matematik i alle tre spor. Det vanskeliggør en sammenligning af PGU-sporet med 
produktionsskolernes tilbud, hvor der ikke var almene fag. Der var dansk og matematik i KUU, som havde en højere takst end FGU. 
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karakteriseret ved, at det skal dække faste udgifter, som ikke varierer med elevaktiviteten. De faste udgifter 

på FGU handler bl.a. om:  

• Realkreditlån, husleje samt visse bygningsomkostninger 

• Ledelse og bestyrelse 

• It-systemer, hjemmeside 

• Regnskab, tilskudsindberetninger 

• HR, personalepolitikker, lønforhandlinger, samarbejdsorganer 

• Udarbejdelse af lovpligtige strategier, politikker etc. 

• Mv.  

Det skal bemærkes, at selv om FGU-institutionerne er meget mindre end fx erhvervsskoler, gymnasier og 

VUC’er, så skal FGU overholde alle de almindelige og omfattende regler og krav, som gælder for statslig 

selvejende institutioner. Det gælder fx krav fra myndigheder, udarbejdelse af politikker, 

whistleblowerordning mv. Disse udgifter varierer ikke med eleverne, hvorfor grundtilskuddets formål er at 

finansiere disse basale opgaver og omkostninger ved at drive en uddannelsesinstitution.  

FGU-institutionerne modtager ikke et særskilt taxameter til bygningsområdet. En stor del af udgifterne til 

bygninger er kendetegnet ved, at de ikke kan skaleres op og ned. Det er fx ikke muligt at sælge 10 pct. af en 

bygning fra, indfri og omlægge et lån eller opsige lejekontrakter mm. fordi man mister 10 pct. af 

elevaktiviteten. Ligeledes kan der ikke spares på varmen og rengøring i et lokale, hvor holdene er små, fordi 

der er væsentligt færre elever end forudsat i FGU. Uden et bygningstaxameter, der afspejler den 

bygningsmæssige tilstand og de heraf følgende behov for investering mm., dækkes en del af 

bygningsomkostningerne af grundtilskuddet. 

Som tidligere nævnt er FGU-sektoren karakteriseret ved en fast institutionsstruktur, der bl.a. skal sikre, at 

FGU-skolerne er placeret så tæt som muligt på de unge. Der er derfor ikke samme mulighed for at lægge 

skoler/institutioner sammen, så man opnår administrative eller bygningsmæssige stordriftsfordele som på 

andre institutionsformer.  

Det betyder, at skolerne er meget afhængige af grundtilskuddet, særligt når elevtallet falder, for at 

opretholde det undervisningstilbud, som er forudsat i lovgivningen. Der blev afsat ca. 200 mio. kr. i 

reformen til grundtilskud, hvilket er videreført uændret i alle årene siden finansloven for 2019. Siden 2019 

er FGU-sektoren dog gået fra 89 skoler til 86, hvorved tre grundtilskud er faldet bort uden at 

mindreudgiften herved er lagt oveni taksterne.   

Når grundtilskuddet medtages i ministeriets beregning af tilskud pr. elev, kan det se ud som om, at der er 

givet et stort eller endog for stort tilskud pr. elev. De givne grundtilskud svarer til det fastsatte niveau i 

reformøkonomien, og det modsvarer de højere gennemsnitsomkostninger pr. elev, der er ved at drive små 

institutioner. Derfor skal det tages ud af beregningerne og vurderingen af takstniveauet for FGU. 

 

3. Udslusningstakst/tilskud 
I analysen har ministeriet også vurderet niveauet for udslusningstaksten ud fra reformforudsætningerne og 

udtræk fra diverse elevregistre.  
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Udslusningstilskuddet for FGU-institutionernes udgør – sammenlignet med andre sektorer - en meget stor 

andel af det samlede taxametertilskud til sektoren. Udslusningstaksten er fastsat på baggrund af følgende 

forudsætninger ift. udslusning i reformøkonomien: 

• En forudsat udslusningsprocent på 50. pct. i reformøkonomien 

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

I ministeriets analyse opgøres udslusningstilskuddet til at udgøre 6.910 kr. pr. årselev. Denne takst er 

beregnet på baggrund af en udslusningsprocent på 43 pct., svarende til tre procent af de 

aktivitetsafhængige tilskud i perioden 2020-2021 (side 31 i analysen). Ministeriets beregning bygger 

imidlertid på andre forudsætninger end dem, der er lagt ind ved fastsættelsen af 

udslusningstaksten/tilskuddet i reformøkonomien og den måde, som udslusningstilskuddet udløses på. 

Udslusningstilskuddet udløses og opgøres således, at: 

• en given elev har været i uddannelse eller beskæftigelse i 12 uger ud af en periode på 4 mdr. efter 

forløbet og 

• efter hvor lang tid denne elev har gået i FGU. 

Årselevaktiviteten på FGU var 10.693 årselever i 2021, jf. tabel 1 i dette notat. Sammenholdt med antal 

udslusede årselever i 2021 på 3.047 årselever, jf. tabel 3 i dette notat, svarer det til en udslusning på 30 pct. 

i 2021. Når udslusningsprocenten opgøres korrekt i forhold til årselevaktiviteten, er det beregnede 

tilskudsniveau for udslusning dermed ikke 6.910 kr., men derimod 4.821 kr. eller ca. 2.000 kr. mindre end i 

ministeriets beregninger. 

FGU Danmark har tidligere påpeget, at niveauet for udslusningstilskuddet er for ambitiøst, hvilket betyder, 

at en del af de afsatte midler til udslusning ikke kommer til udbetaling4. En justering af 

udslusningstilskuddet og taksten handler ikke om, at vi ikke skal være ambitiøse i at få de unge godt videre, 

men at baren er sat for højt, og at den tekniske konstruktion omkring udslusningstilskuddet rummer en 

række uhensigtsmæssigheder. Da midlerne er afsat, vil det være udgiftsneutralt at tilpasse de afsatte 

midler efter den reelle aktivitet. 

 

I det vedlagte bilag er reglerne for udslusningstilskuddet illustreret med udgangspunkt i en 

udslusningsprocent på 43 pct. af eleverne i FGU, som har haft forskellig tid i FGU.  

 

4. Det samlede aktivitetsbestemte tilskudsniveau 

Reformøkonomien blev fastsat ud fra en forudsat tilgang på 12.000 elever årligt og en gennemsnitlig 

uddannelsestid på 14 måneder (omregnet til årselev-enhed jf. note5) svarende til en forventet samlet 

aktivitet på 14.800 årselever. Reformen blev indbudgetteret i finansloven for 2019 med den forudsatte 

 
4 Den første rapport i Evaluerings- og Følgeforskningsprogrammet til FGU viser bl.a. at elevgruppen på FGU er meget differentieret 
og at elevgruppen på FGU generelt set er dårligere stillet end gruppen af unge uden uddannelse og job med henhold til 
sociodemografi og særligt uddannelsesrelaterede faktorer. Det stiller store krav til det inkluderende læringsmiljø, der skal 
imødekomme den enkelte elevs personlige, sociale og faglige behov. 
5 I aktivitetsberegningen i reformøkonomien er de gennemsnitlige 14 måneder omregnet til årselever, således at 1 år (12 måneder) 
svarer til 40 ugers undervisning (eller 200 dages undervisning). Den beregning tager ikke højde for, at FGU-eleverne skal have 
arbejdspladslignende forhold og derfor har 6 ugers ferie, som alle andre på arbejdsmarkedet. Derfor undervises en FGU-elev 
normalt omkring 45-46 uger. Når varigheden i FGU skal vurderes i forhold til reformforudsætningerne, kan den ”faktiske” tid ifølge 
cpr-baseret statistik derfor ikke sammenlignes med den økonomisk funderede beregnede varighed. Det er vanskeligt at 
gennemskue, hvilke data ministeriet har brugt i deres vurdering af varighed i FGU jf. side 15. i ministeriets analyse.  
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aktivitet og de fastsatte takster til ordinære forløb samt forudsatte udslusningstakst og 

udslusningsaktivitet.  

Fremfor kun at fokusere på, om der er givet højere tilskud pr. årselev end forudsat i reformen, siger den 

samlede aktivitets- og tilskudsudvikling mere om, hvilke økonomiske vilkår FGU-sektoren har haft siden 

etableringen i 2019. Udviklingen er beskrevet nedenfor. 

 

Ordinær aktivitet 
Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i aktiviteten på FGU i perioden 2019-2021 og den forventede 

aktivitet i finansloven for 2022 og finanslovforslaget 2023. 

Tabel 1: Årselever ordinær aktivitet.  2019 2020 2021 2022 2023 

Reformøkonomien, FL2019   6.994 14.916 14.743 14.781 14.781 

Aktivitet*   4.478 12.020 10.693 11.726 9.533 

Difference ift. reformøkonomien i FL2019 -2.516 -2.896 -4.050 -3.055 -5.248 

Difference i procent -36% -19% -27% -21% -36% 

*2019-2021 er regnskabstal, dvs. den opgjorte årselevaktivitet i de tre år. Aktiviteten i 2022 er B-tal (dvs. FL2022). 2023-
tal er fra FFL2023.  
Kilde: Finansloven for 2019 og Finanslovforslaget for 2023, aktivitetsoplysninger til §20.55.01. Forberedende 
grunduddannelse.  

 

Tabellen viser, at aktiviteten i alle årene 2019-2021 ligger væsentlig under det forudsatte i 

reformøkonomien og dermed finansloven for 2019. Ministeriets seneste prognose, som er indarbejdet i 

finanslovsforslaget for 2023, ligger 36 pct. under det niveau, som reformen byggede på. 

 
Det samlede tilskudsniveau, ordinær aktivitet 
Den væsentligt lavere aktivitet medfører, at der i perioden 2019-2021 i alt er udbetalt 735,1 mio. kr. mindre 

i taxametertilskud til ordinær aktivitet i FGU end forudsat i reformøkonomien og finansloven for 2019 samt 

efterfølgende finanslove. Med den aktuelle fremskrivning af aktiviteten i finanslovforslaget 2023 løber den 

samlede besparelse som følge af aktivitetsfaldet op på i alt 1,4 mia. kr. i hele perioden 2019-2023 i forhold 

til reformens forudsætninger. Dette ses af tabel 2. 

Tabel 2: Tilskud, ordinær aktivitet, mio.kr. 23pl 2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

FL2019, Reformøkonomien (2019 prisniveau) 571,1 1.218,0 1.203,9 1.207,0 1.207,0  
FL2019, Reformøkonomien i FL2019 (2023 pl) 610,8 1.302,7 1.287,7 1.291,0 1.291,0  
FL2023* 437 1078,4 950,7 1.034,2 840,9  
Difference ift. reformindbudgettering i FL2019 -173,8 -224,3 -337,0 -256,8 -450,1 -1.442,0 

Difference i procent -30% -18% -28% -21% -35%  
*2019-2021 er regnskabstal, dvs. de faktisk udbetalte taxametertilskud til ordinær aktivitet i de tre år. Budgetteret tilskud i 2022 er 

B-tal (dvs. FL2022) og 2023 er fra FFL2023.  

Kilde: Finansloven for 2019 og Finanslovforslaget 2023, Aktivitetsoplysninger til §20.55.01. Forberedende grunduddannelse. Ved 

opregning fra 19-prisniveau til 23 prisniveau er anvendt Finansministeriets/Økonomistyrelsens fastprisberegninger for den 

generelle pris- og lønstigning. Denne opregning kan muligvis afvige marginalt fra det fastprisindeks, som anvendes til pl-regulering 

af aktivitetstabellerne i de årlige finanslove. 
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Udslusningsaktiviteten 
Ligesom den ordinære aktivitet er der også stor afvigelse mellem den forudsatte udslusningsaktivitet i 

reformen som indbudgetteret i finansloven for 2019 og den faktiske udvikling. Dette ses af tabel 3 

nedenfor. 

Tabel 3: Årselever udslusning 2019 2020 2021 2022 2023 

FL2019, Reformøkonomi 3.500 7.463 7.373 7.392 7.392 

FL2023* - 1.050 3.047 5.863 4.767 

Diff. ift. reformindbudgettering i FL2019 -3.500 -6.413 -4.326 -1.529 -2.625 

Mindre aktivitet i pct. af budgetteret 

aktivitet i reformøkonomien 2019 -100% -86% -59% -21% -36% 

Udslusningsprocent ift. faktisk/budgetteret 

aktivitet 

0% 9% 28% 50% 50% 

*2019-2021 er regnskabstal, dvs. den faktiske udslusning opgjort i årselevaktivitet i de tre år. Budgetteret aktivitet i 2022 er B-tal 
(dvs. FL2022) og 2023 er fra FFL2023.  

Kilde: Finansloven for 2019 og Finanslovforslaget 2023, Aktivitetsoplysninger til §20.55.01. Forberedende grunduddannelse. 

 

Tabellen viser, at den faktiske udslusningsprocent har været 0 pct. i 2019, 9 pct. i 2021 og 28 pct. i 2021. For 

2022 og 2023 budgetteres igen med den forudsatte udslusningsprocent på 50 %.  

Der er således meget langt mellem den faktiske/realiserede udslusningsaktivitet de første tre år i forhold til 
reformøkonomiens forudsætninger og takster. Der skal endvidere ske en markant stigning i udslusningen 
for at komme i nærheden af de 50 pct. i reformøkonomien hhv. ministeriets simpelt beregnede 43 pct. 
 
 
Udslusningstilskuddet 
Den lavere udslusningsprocent i årene 2019-2021 har betydet, at der samlet set i de tre år er udbetalt 229 

mio. kr. mindre end forudsat i reformøkonomien. Med indbudgetteringen i finansloven for 2022 og 

finanslovsforslaget for 2023 bliver det 297 mio. kr. mindre i udslusningstilskud end forudsat i 

reformøkonomien. Dette ses af nedenstående tabel 4. 

Tabel 4: Udslusningstilskud i mio.kr., 23-pl 2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

FL2019, Reformøkonomien (2019 

prisniveau)  54,5 116,2 114,8 115,1 115,1  
FL2019, Reformøkonomien (2023 

prisniveau) 58,3 124,3 122,8 123,1 123,1  
FL2023  0 25,6 51,2 97,9 79,6  
Diff. ift. reformindbudgettering i FL2019 -58 -99 -72 -25 -44 -297 

Diff. i procent -107% -85% -62% -22% -35%  
*2019-2021 er regnskabstal, dvs. de faktisk udbetalte taxametertilskud til udslusning i de tre år. Budgetteret tilskud i 2022 er B-tal 

(dvs. FL2022) og 2023 er fra FFL2023.  

Kilde: Finansloven for 2019 og Finanslovforslaget 2023, Aktivitetsoplysninger til §20.55.01. Forberedende grunduddannelse. Ved 

opregning fra 19-prisniveau til 23 prisniveau er anvendt Finansministeriets/Økonomistyrelsens fastprisberegninger for den 

generelle pris- og lønstigning. Denne opregning kan muligvis afvige marginalt fra det fastprisindeks, som anvendes til pl-regulering 

af aktivitetstabellerne i de årlige finanslove. 
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5. Indtægt/udgifter, herunder tilpasninger  

Ministeriets analyse forholder sig alene til indtægtssiden, dvs. hvor meget institutionerne får via taxameter 

og grundtilskud pr. årselev. Hvis man skal vurdere tilskudsniveauet for FGU, er man nødt til at 

sammenholde disse indtægter med de udgifter, som sektoren og de enkelte institutioner er født med.  

Med det store fald i aktiviteten og det mindre udbetalte tilskud årligt har FGU-sektoren på én gang skullet 

opbygge en helt ny uddannelse og sektor og samtidig løbende afvikle og tilpasse undervisningskapaciteten. 

Udfordringen ved underfinansieringen af FGU og den faldende aktivitet er velkendt for sektoren med bl.a. 

mange afskedigelser, overtagelse af bygninger, som ikke har været tidssvarende og store underskud i 

årsregnskaberne for 2019-2021 til trods for de særtilskud, der er givet i perioden jf. FGU Danmarks 

økonomianalyser og 19 anbefalinger. 

Det har været en stor udfordring, og de afsatte tilpasningsmidler har ikke kunnet dække de udgifter, som 

sektoren har haft ved den store afvikling i form af personaletilpasninger, som dækker over: 

aftrædelsesordninger, sygemeldinger, vikardækning mv. FGU Danmark har sat en intern undersøgelse i 

gang for at belyse omfanget af tilpasninger, som FGU-sektoren har foretaget, herunder indvirkningen på 

økonomien. 

 

6. Elevdata 

FGU Danmark er generelt bekymret over den manglende data og de mange forbehold, der er for data i 

ministeriets analyse. Det er fx svært at gennemskue, hvordan ministeriet opgør uddannelsesvarighed og 

udslusning. Bedre data bør være et fokusområde, og FGU Danmark har inviteret Styrelsen for IT og Læring 

til et møde om udfordringerne med henblik på et fælles udviklingsspor, så vi kan få bedre og hurtigere data 

fremadrettet. FGU Danmark vil også gerne invitere KL ind i det samarbejde, da samarbejdet med 

kommunerne er altafgørende for, at vi hjælper de unge bedst muligt. Derfor er der brug for gode data på 

tværs af kommunerne og FGU, så vi har et fælles og sikkert udgangspunkt for at hjælpe de unge.  

 

7. Bygninger 

Efter opdrag fra aftalekredsen bag FGU gennemførte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde 

med Deloitte og Bauherr en analyse af FGU-institutionernes bygninger i december 2020. Analysen viste, at 

der var et samlet investeringsbehov på 1,1 mia. kr., og at der vil være væsentlige udfordringer og 

omkostninger forbundet med at løfte en stor del af bygningsmassen til et egnet niveau og de planlagte 

investeringsplaner kan ikke fuldt ud sikre en bygningsmasse, som modsvarer institutionernes 

lovgivningsmæssige forpligtelser. 

Når tilskudsniveauet vurderes, så er det også vigtigt, at man medtager den bygningsudfordring, som 

sektoren står med, så vi sikrer, at disse udfordringer ikke udhuler den undervisning og støtte eleverne skal 

have. Denne udfordring er helt fraværende i ministeriets analyse.  

 

 

 

https://fgu.dk/wp-content/uploads/2022/05/anbefalingsnotat-endeligt.pdf
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Opsamling 

Herunder er en kort opsamling på FGU Danmarks bemærkninger til analysen: 

• FGU Danmark kvitterer for, at ministeriet anerkender, at der er udbetalt 4.250 kr. for lidt pr. årselev 

i taksten pga. forskydning i aktiviteten på de tre spor i forhold til reformforudsætningerne. 

• Det er vigtigt at huske, at FGU er et andet uddannelsestilbud med andre krav og en anden 

institutionsstruktur end de tidligere forberedende tilbud. Disse forhold er afgørende at have in 

mente, når ministeriet i analysen laver en sammenligning med tilskuddet til de tidligere tilbud.  

• Når grundtilskuddet medtages i ministeriets beregning af tilskud pr. elev, kan det se ud som om, at 

der er givet et stort tilskud pr. elev. De givne grundtilskud skal dække institutionens og skolerne 

faste udgifter uanset elevaktivitet og modsvarer de højere gennemsnitsomkostninger pr. elev, der 

er ved at drive små institutioner. Derfor skal grundtilskuddet tages ud af beregningerne og 

vurderingen af takstniveauet for FGU.  

• Når udslusningsprocenten opgøres korrekt i forhold til årselevaktiviteten i 2021, er det beregnede 

tilskudsniveau i ministeriets analyse ikke retvisende. Tilskudsniveauet for udslusning er derfor ikke 

6.910 kr., men derimod 4.821 kr. eller ca. 2.000 kr. mindre end i ministeriets beregninger.  

• Den lavere udslusningsprocent i årene 2019-2021 samt indbudgetteringen i finansloven for 2022 og 

finanslovsforslaget for 2023 medfører 297 mio. kr. mindre i udslusningstilskud til FGU-sektoren end 

forudsat i reformøkonomien i perioden.  

• FGU Danmark anbefaler, at baren for udslusningstaxameteret sænkes, så der sikres et 

udbetalingsniveau, der var tiltænkt i forbindelse med reformen. Det giver god mening, at en del af 

FGU’s taxameter er bundet op på udslusning, men barren bør sænkes, så det giver mening ift. 

udslusningsniveauet. Da midlerne er afsat, vil det være udgiftsneutralt at tilpasse de afsatte midler 

efter det reelle niveau.  

• Aktiviteten på FGU har ligget væsentligt under det forudsatte i reformøkonomien i 2019-2021. Den 

væsentligt lavere aktivitet betyder, at der i perioden 2019-2021 er udbetalt 735,1 mio. kr. mindre i 

taxameter til ordinær aktivitet i FGU end forudsat i reformøkonomien og finanslove siden 2019. 

Med den aktuelle fremskrivning af aktiviteten i FFL23 løber den samlede besparelse op på 1,4 mia. 

kr. i perioden 2019-2023 ift. reformens forudsætninger.  

• Analysen forholder sig alene til indtægtssiden og ikke udgiftssiden. FGU-sektoren har på én gang 

skullet opbygge en helt ny uddannelse og sektor, og samtidig løbende afvikle og tilpasse 

undervisningskapaciteten på grund af fald i aktiviteten og mindre udbetalt tilskud.  

• FGU Danmark er generelt bekymret over den manglende data og de mange forbehold, der 

opsættes for data i analysen. Der er behov for et stærkt og mere opdateret datagrundlag som 

udgangspunkt for at hjælpe de unge.  

• Der er et investeringsbehov på 1,1 mia. kr. i FGU-institutionernes bygninger. Denne udfordring er 

helt fraværende i analysen, men det er vigtigt at medtage bygningsudfordringerne, når 

tilskudsniveauet vurderes.  

 

 


