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Handout – Økonomi og bygninger 

 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Vi opfordrer aftalepartierne til at genbesøge reformøkonomien for FGU. FGU-sektoren er 

økonomisk presset med en drift, der giver underskud, og sektoren har overtaget 

bygningsmasse, vi ikke kan tilpasse uden politisk vilje til at give os rammevilkår, der gør det 

muligt for os at leve op til ambitionerne og intentionerne med FGU-reformen  

• FGU-institutionernes drift er ikke økonomisk bæredygtig. Sektorens regnskaber viser, at 19 

ud af 27 institutioner havde underskud i 2019 og igen i 2020 (når der er korrigeret for 

særlige tilskud). Der er brug for en mere forudsigelig og bæredygtig økonomi på 

institutionerne. En stor del af FGU’s tilskud er bundet op i taxameter, som gør driften 

sårbar ift. aktivitet (se også særskilt handout om reformforudsætningerne).  

• FGU-reformen er helt rigtig, men finansieringen af FGU matcher ikke intentionerne og 

opgaven. FGU skal levere et nyt undervisningstilbud med afsæt i praksis, produktion og et 

inkluderende læringsmiljø. Samtidig skal FGU udbydes tæt på de unge, hvilket skaber små 

udbud. Alt dette stiller store krav til løbende tilpasninger af institutionerne, samtidig med, 

at kvaliteten i uddannelsen skal være stabil.  

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

institutionernes bygninger. En analyse af FGU-institutionernes bygninger konkluderer, at 

FGU-sektoren har et investeringsbehov ift. bygninger på 1,1 mia. kr. Der er behov for, at 

FGU-institutionerne sikres ressourcer ift. at foretage de nødvendige investeringer, så 

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

komme op på et egnet niveau målt med gængs bygningsmæssig standard og leve op til 

kravene i lovgivningen 
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Overblik over FGU-institutionernes økonomi i 2019 og 2020 

 20191 2020 2020 (med 
korrektion for 
ekstraordinære 
tilskud)* 

Omsætning 715 mio. kr.  1,7 mia. kr.  1,3 mia. kr.  

Overskud -46 mio. kr. 71 mio. kr. -74 mio. kr. 

Overskudsgrad -6,5 pct 4,3 pct. -4,7 pct. 

Likviditetsgrad 120,8 pct. 143,3 pct.  

Solidaritetsgrad 40,9 pct. 45,4 pct.  

Finansieringsgrad 29,1 pct. 36,3 pct.  

Antal institutioner med 
underskud 

19 institutioner 5 institutioner 19 institutioner 

Kilder: FGU-institutionernes årsrapporter for 2019 og 2020 

* FGU-institutionerne har i 2020 modtaget ekstraordinære tilskud, som har haft stor betydning for 

institutionernes regnskaber. I 2020 er der udmøntet 144,5 mio. kr. i særlige tilskud til 

institutionerne. Heraf er 95,4 mio. kr. udmøntet ultimo 2020, og det har derfor ikke været muligt 

at bruge midlerne til formålet.  

 

Bygninger 

Ved etableringen af FGU blev bygningerne overdraget fra de daværende produktionsskoler, der 

var private, selvejende institutioner. Det betyder, at der ikke har været en central gennemgang og 

prioritering af standarden for bygningsmassen i sektoren. FGU overtog også bygninger fra VUC, 

som var indrettet og dimensioneret til VUC-aktivitet og ikke den undervisningsform, der er i FGU, 

der kobler almenundervisning, produktion og praksis. 

FGU-institutionernes bygningsforhold er meget forskellige, hvor nogen ejer, lejer eller en 

kombination. Det er også forskelligt, hvor store bygningerne er og hvilken stand de har. Fælles er 

dog, at bygningsudgifterne udgør en stor andel af skolernes samlede omkostninger sammenlignet 

med andre sektorer, og at institutionerne ikke selv kan finansiere de nødvendige investeringer. 

 2019 2020 

Bygningsomkostninger for FGU 12 pct. 14 pct. 

Sammenligning med øvrige selvejende institutioner 

Erhvervsuddannelsesinstitutioner 12 pct. 

Gymnasier 8 pct. 

VUC 8 pct.  
Kilde: FGU-institutionernes årsrapport for 2019 og 2020 

 
1 FGU-institutionerne åbnede den 1. august 2019. Årsregnskaberne for 2019 dækker derfor en periode på fem 
måneder (d. 1. august – 31. december 2019). 
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Bygningsanalyse 

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 er netop blevet offentliggjort.  

Analysen viser, at: 

• FGU-sektoren har et samlet investeringsbehov på 1,1 mia. kr.  

• 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. 

• 19 af de 27 institutioner har begrænsede muligheder for at opnå bankfinansiering. 

FGU-institutionerne står i en akut situation, hvor bygningsmassen mange steder skal tilpasses for 

at kunne leve op til intentionerne med uddannelsen. Bygningssituationen udhuler institutionernes 

økonomi og derved tager de fra eleverne.  

 

 


