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Handout – Reformforudsætningerne vs. den aktuelle situation 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark opfordrer aftalepartierne bag FGU-reformen til at gennemgå 

reformøkonomien. FGU-institutionernes drift er underfinansieret, hvilket bl.a. kan 

tilskrives, at virkeligheden ser anderledes ud end de forudsætninger, der ligger til grund for 

takstfastsættelsen og FGU-sektorens økonomi.  

• 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).  

• Udslusningstaxametret udgør en markant del af FGU’s samlede taxametertilskud (8,5 pct.). 

Det er derfor afgørende, at udslusningen svarer til den aktivitet FGU får igennem. I 2020 fik 

FGU udbetalt 22,1 mio. kr. svarende til 3,8 pct. i udslusningstaxameter af de afsatte midler. 

Det tyder på, at forudsætningerne for udslusningstilskuddet også skal genbesøges. Det vil 

være udgiftsneutralt at tilpasse de afsatte udslusningsmidler efter den reelle aktivitet, da 

midlerne er afsat.  

Reformforudsætningerne 

De økonomiske reformforudsætninger for FGU bygger på en sammenskrivning og vægtning af 

aktiviteten og varigheden på de tidligere forberedende tilbud. Når reformforudsætningerne 

sammenholdes med det aktuelle billede, er der flere steder, hvor forudsætningerne ikke holder, 

hvilket har stor betydning for FGU-sektorens økonomi. 

Vægtning af aktiviteten på de tre spor 

Reformøkonomien bygger på en forventning om, at 53 pct. af eleverne ville gå på AGU-sporet, 36 

pct. på PGU-sporet og 11 pct. på EGU-sporet. Vægtningen er dog ikke overensstemmende med 

virkeligheden, hvor 57 pct. af eleverne går på PGU, 39 pct. på AGU og 3 pct. på EGU. Forskellen i 

vægtningen mellem sporene medfører et lavere taxameter pr. årselev på 3.400 kr. Ved en aktivitet 

på 14.000 årselever er det over 47 mio. kr. årligt mindre i taxameter for sektoren.  

Vægtningen har betydning, da den forudsatte takst er en fælles takst til FGU, som er sammensat 

og vægtet med en lavere takst til de tidligere almene tilbud (AVU/FVU) og med en væsentligt 

højere takst til produktionsskolerne. Når reformforudsætningerne og aktivitetssammensætningen 

er skredet, betyder det, at sektoren får en for lav takst til at finansiere de højere udgifter, som er 

forbundet med en større aktivitet end forudsat på PGU-sporet.  
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Udslusningstaxameter 

8,5 pct. af FGU-institutionernes samlede taxameter udgøres af udslusningstaxameter, som 

udbetales, når en afsluttet FGU-elev har været i gang med en tilskudsberettiget aktivitet i 12 uger 

ud af en periode på 4 mdr. efter forløbet. Det er den største andel på alle uddannelsesområder. Til 

sammenligning udgjorde udslusningstaxameteret 3,8 pct. af det samlede tilskud til 

produktionsskolerne og det udgør 1 pct. af tilskuddet til gymnasierne.  

Sammenholdes forudsætningerne ift. udslusningstaxametret med det reelle niveau ses følgende 

udfordringer: 

• Reformøkonomien tager ikke højde for, at et FGU-forløb kan være sammensat af flere 

forløb, hvor eleven starter, stopper og starter igen ad flere omgange. FGU modtager kun 

udslusningstaxameter for det sidste gennemførte forløb.  

• I det seneste hele regnskabsår var der afsat 570,2 mio. kr. til FGU. Heraf fik FGU-

institutionerne kun udbetalt 22,1 mio. kr., svarende til 3,8 pct i udslusningstilskud. Det 

betyder, at FGU-institutionerne langt fra har fået udbetalt de 8,5 pct., som var forudsat.  

Når udslusningstaxameteret udgør en så markant del af det samlede taxameter, er det afgørende, 

at taxameteret rammer plet. 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 den reelle aktivitet.  

194 mio. kr. fra FGU til EUD 

Der er hevet 194 mio. kr. svarende til 10 pct. af hele FGU’s økonomi ud og over i EUD pga. en 

nedskrevet gennemsnitsvarighed på et FGU-forløb fra 18 til 14 mdr. Den kortere varighed skulle 

betyde, at de unge kom fire måneder tidligere på EUD. Eleverne forventes dog ikke at forlade fire 

måneder tidligere end ellers. Det bør undersøges, om der reelt kan konstateres en meraktivitet på 

EUD. Det fremgår af Bedre veje til uddannelse og job, at ”Eventuelle mer- eller mindreudgifter 

inden for reformøkonomien, herunder den forventede merudgift på eud, forelægges 

aftalepartierne med henblik på at træffe beslutning om kompenserende initiativer”. 


