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HANDOUT – FGU’S ØKONOMI 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark anbefaler, at FGU’s økonomimodel revideres, og at der etableres en model, 
der dels indbefatter, at sektorens nuværende taxameter- og grundtilskudsfinansiering 

forhøjes, dels gør økonomien mindre konjunkturfølsom ift. elevtallet. Modellen må 
indbefatte, at en del af de taxametertilskud, som ikke udløses som følge af aktivitetsfald, 
fordeles til institutionerne efter en given fordelingsmodel, fx som faste tilskud efter 
prædefinerede elevintervaller, antal skoler eller en kombination heraf.  

• FGU-institutionernes drift er ikke bæredygtig. Det er nødvendigt med en økonomisk robust 
FGU-sektor for at kunne imødekomme de store politiske ambitioner, som den nyetableret 
sektor blev født med. Det kræver, at sektoren ikke er underfinansieret, hvormed det 
ordinære statstilskud bør afspejle de ordinære omkostninger. 

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

reformøkonomien, idet en af årsagerne til, at FGU er underfinansieret er, at taxameteret er 

for lavt, idet elevfordelingen på FGU er anderledes end den forudsatte ved fastsættelse af 

taxameteret. FGU anbefaler på den baggrund, at taxameteret løftes med 5.000 kr. pr. elev. 
1 

• FGU Danmark anbefaler, at forudsætningerne for udbetaling af udslusningstaxameteret 

ændres, så der sikres et udbetalingsniveau, der var tiltænkt i forbindelse med reformen. 2 

• FGU Danmark anbefaler, at der afsættes reel finansiering til det gratis og pædagogiske 
måltid, som institutionerne lovgivningsbestemt skal give eleverne. Konkret foreslår FGU 
Danmark, at der tildeles 3000 kr. pr. elev om året svarende til 70 kr. pr. elev om ugen til det 

pædagogiske måltid. Det vil sikre midler til, at en elev får et gratis måltid 5 dage om ugen. 

FGU’s økonomimodel 
FGU institutionernes økonomi er bygget op på udbetaling af taxameter pr. årselev samt et 

grundtilskud til institutionen og et grundtilskud pr. skole (udbud). Taksterne består af en takst for 
ordinære forløb samt en takst for udslusning. Udslusningstaxameteret 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. Grundtilskuddene er et fast beløb, som udbetales uafhængigt af antal årselever.  

Elevaktiviteten på institutionerne er faldet med 21 pct., når man sammenligner 2020 med 2021, 
hvilket derfor har stor betydning for institutionernes muligheder for at sikre stabilitet og stærke 
holdfællesskaber, når økonomien samtidig skal hænge sammen.  

FGU-institutionernes økonomi 
FGU-institutionerne blev etableret i august 2019. Sektorens regnskaber viser, at FGU-sektoren i 
alle tre regnskabsår (2019-2021) har haft et underskud.  

 
1 Se nærmere i særskilt handout om reformforudsætningerne.  
2 Se nærmere i særskilt handout om reformforudsætningerne. 
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I 2019 var der et markant underskud på 46 mio. kr. på alene 5 mdr., mens underskuddet i 2021 var 
74 mio. kr. (korrigeret for særlige tilskud). 

Udviklingen er fortsat i 2021, hvor FGU-sektoren havde et underskud på 24 mio. kr. Underskuddet 

skal ses i lyset af, at der i regnskabsåret blev ydet 112,5 mio. kr. i særlige tilskud.  Hvis det ikke 
havde været for de særlige tilskud, så ville FGU-sektoren i 2021 have haft et underskud på 136,7 
mio. kr. 

De særlige tilskud, der er blevet ydet i 2021, har betydet at 15 institutioner havde et negativt 
årsresultat, hvor det ellers havde været 25 institutioner, som ville have haft et negativt resultat. 

Tabel 1: Udvikling i FGU-institutionernes økonomi de seneste tre år 

  

2019 2020 

2020 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*)  

2021 

2021 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*) 

Omsætning 715 mio. kr. 1,7 mia. kr. 1,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. 1,4 mia. kr. 

Overskud -46 mio. kr. 71 mio. kr. -74 mio. kr. -24 mio. kr. -137 mio. kr. 

Overskudsgrad -6,5% 4,3 pct. -4,7 pct -2,6% -10,87% 

Likviditetsgrad 120,8 pct. 143,3 pct. - 138 % - 

Soliditetsgrad 40,9 pct. 45,4 pct. - 4,6 % - 

Finansieringsgrad 29,1 pct. 36,3 pct. - 37,5 % - 

Antal institutioner 

med underskud 

19 

institutioner 5 institutioner 19 institutioner 15 institutioner 25 institutioner 

Kilder: FGU-institutionernes årsrapporter for 2019, 2020 og 2021. *i 2020 og 2021 er tallene også opgjort uden 

ekstraordinære tilskud, idet det ellers ikke er muligt at opgøre institutionernes reelle drift og dvs. vurdere om driften 

er bæredygtig.  

For at få et reelt billede af FGU´s økonomi er det afgørende, at man alene ser på driften, da 
særlige tilskud netop er særlige og ikke kan forventes år for år. Derfor er særlige tilskud ikke et 

parameter, som kan tages i betragtning, når institutionerne fastlægger det kommende års budget 

og stillingtagen til, om der skal ske tilpasninger.  
 
Det samlede statslige tilskud til FGU er faldet fra 1,5 mia. kr. i 2020 til ca. 1,3 mia. kr. i 2021. 

Imidlertid er faldet i de ordinære statstilskud væsentligt større end de særlige tilskud, således at 
staten netto har sparet 0,2 mia.kr. i 2021 sammenlignet med 2020 på FGU. Hertil kommer 
besparelser på skoleydelser til færre elever3. 
 

I den politiske aftale bag FGU er der fokus på, at etableringen af uddannelsen og institutionerne 
skal have fokus på: 

 
3 Se FGU Danmarks økonomianalyse for 2021 (bilag 2 til dette notat) 
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• Nærhed til de unge, herunder løbende optag og udbud af alle spor på alle skoler 
• Faglig stabilitet 
• Elevantal til at sikre holdfællesskab på forskellige niveauer og på de tre spor.  

Der er 27 FGU-institutioner med 84 dertilhørende skoler på landsplan. Der er skoler med ned til 12 
elever på en skole. Det gør det urealistiske at leve op til kravene om udbud tæt på de unge med 
alle tre spor og samtidig sikre et stærkt ungemiljø.  

Der er behov for en mindre konjunkturfølsom økonomi, som tager højde for FGU-sektorens 
komplekse struktur, hvor der ikke findes entydige sammenhænge mellem skolestørrelse, elevfald, 
underskud, bygningsomkostninger mv. FGU Danmark har lavet et beregningseksempel, som viser, 
hvad det vil koste, hvis FGU-institutionerne skal levere en undervisning, som var tiltænkt i 

reformen. Se særskilt handout om FGU modelskolen.  

Tilpasninger 
I forbindelse med etableringen af FGU blev der afsat tilpasningsmidler, som skulle imødegå de 

ekstra omkostninger, som FGU-institutionerne ville få bl.a. bygninger, personale og it.  

I en opgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremgår det, at der er blevet udbetalt i alt 
240,4 mio. kr. i tilpasninger samlet for 2019, 2020 og 2021.4  

Tabel 1: Oversigt over udbetalte tilpasningsmidler til FGU i årene 2019, 2020 og 2021  

År 2019 2020 2021 

Mio. kr. (årets PL) 34,7 136,5 69,2 

Midlerne består af afsatte midler i ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” samt et særtilskud, som blev givet ved aktstykke nr. 

115 af 21. december 2020 samt FL21. 

FGU-institutionernes konjunkturfølsomme økonomi og løbende optag medfører, at institutionerne 

løbende må tilpasse efter elevtal, bygningsmæssige forhold mv. på baggrund af de faldende 
elevtal.  

FGU-sektoren havde i 2021 samlet set omkostninger for ca. 1,5 mia. kr. mens de samlede 

omkostninger udgjorde 1,6 mia. kr. i 2020. Det betyder, at FGU-sektoren har gennemført 
tilpasninger på i alt cirka 100 mio.kr. i 2021. Disse tilpasninger er primært sket ved tilpasninger på 
medarbejdersiden. Dette understøttes af en undersøgelse gennemført af FGU Danmark blandt 
institutionerne i efteråret 2021.  

 
Undersøgelsen viser, at der siden opstarten i 2019 er blevet gennemført mange store 

tilpasningsrunder på personalesiden på institutionerne5. Undersøgelsen viser, at 9 af de 24 
institutioner har haft mellem 2-6 afskedigelsesrunder. Det er alene 3 institutioner, som ikke har 

haft en reel afskedigelsesrunde, men disse institutioner har afskediget løbende.  

Siden undersøgelsens gennemførelse er der sket endnu flere tilpasningsrunder på institutionerne 
og én institution står nu overfor 8. tilpasningsrunde siden opstarten i sommeren 2019.  

 
4 Notat oversendt til aftalekredsen den 17. november 2021.  
5 24 institutioner har besvaret undersøgelsen. 
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De tildelte tilpasningsmidler fra ministeriet har ikke kunnet dække institutionernes omkostninger 
til de nødvendige tilpasninger. Hertil kommer at tilpasningsmidlerne primært er blevet brugt til 
personaletilpasninger dvs. ikke til it og bygninger. 

Data fra Økonomistyrelsen viser i den forlængelse, at der siden 3. kvartal 2020 frem til 1. kvartal 
2022 har været en kvartalsvis personaleomsætning på FGU-institutionerne på omkring 20 pct. 
varierende fra 18,1 pct. i 3. kvartal 2020 til 23,3 pct. i 4. kvartal 2020.  

 
Det gratis, pædagogiske måltid 

FGU skal i høj grad hjælpe eleverne til at blive herre i eget liv og give dem kompetencerne til at 
skabe sig et godt liv. Derfor har man i den politiske aftale haft et stort fokus på, at eleverne på FGU 

skal have adgang til sunde måltider på institutionen. Derfor er institutionerne lovgivningsmæssigt 
forpligtede til at yde et dagligt gratis måltid til eleverne.  

Der er imidlertid aldrig blevet afsat midler til det pædagogiske måltid.  

Måltiderne er vigtige samlingspunkter for eleverne, både ift. at lære eleverne sunde livsvaner, 
sikre eleverne næring til at lære og de er et sted, hvor det er muligt at arbejde både personligt og 
socialt med eleverne.  

 


