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1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 17. juni 2022 (bilag 1) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 17. juni 2022.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 17. juni 2022. 

 

3. Nyt fra formanden 

a. Orientering om møde med Martin Damm 

• FGU Danmark har afholdt møde med Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og 

formand for KL, om en generel drøftelse om FGU, herunder KL’s ungeudspil. 

 

b. Orientering om møde med Dansk Industri  

• FGU Danmark har afholdt hilse-på-møde med Signe Tychsen Philip, som er ny underdirektør med 

ansvar for erhvervsuddannelserne og FGU i Dansk Industri, om samarbejdet mellem FGU-

institutionerne og virksomhederne. Dansk Industri og FGU Danmark vil samarbejde om en fælles 

oplysningskampagne om FGU målrettet virksomhederne. 

  

c. Orientering om forskellige presseindsatser mv. 

• FGU Danmark har iværksat forskellige presseindsatser, herunder i forbindelse med 

finanslovsforslaget for 2023. Formand Henrik Hvidesten og formand for Direktør- og Rektorkollegiet 

Hanne Fischer har udtalt sig ad flere omgange til forskellige medier.  

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.  

 

4. Opfølgning på den politiske situation omkring FGU, herunder drøftelse af fremsat udkast til 

Finanslov for 2023 og udkast til beretning om akutpakke til FGU, jf. bilag 2, 2 A og 3  

 

Finanslovsforslag for 2023 

• Finanslovsforslaget for 2023 blev offentliggjort den 31. august 2022.  

• Formand Henrik Hvidesten orienterede om de elementer i finanslovsforslaget for 2023, der har 

betydning for FGU: 

o På finanslovsforslaget er afsat en reserve på 760 mio. kr. til et samlet økonomisk løft af 

FGU-institutioner og institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser fordelt med 
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200 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 samt 180. mio. kr. årligt i 2025 og frem. Reserven 

udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen. 

o Børne- og undervisningsministeren har i et pressenotat tilkendegivet, at hun vil prioritere 

170 mio. kr. af de 200 mio. kr. i 2023 til FGU. De resterende midler skal dermed fordeles 

mellem institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser.  

o Finanslovsforhandlingerne vil blive sat i bero ved udskrivning af valg, hvorefter en eventuel 

ny regering vil fremsætte nyt finanslovsforslag.  

• På baggrund af en gennemgang af teknikken bag finanslovsforslaget ved Lone Hansen, 

næstformand for Direktør- og Rektorkollegiet, drøftede bestyrelsen forskellige 

udmøntningsmodeller. Herunder er en opsamling på bestyrelsens drøftelser: 

o Midlerne skal udmøntes, så institutionerne kan anvende dem efter lokale behov og med 

blik for den samlede sektor.  

o Der skal fortsat arbejdes for at indfri FGU Danmarks 19 anbefalinger for at sikre 

bæredygtige FGU-institutioner.  

o Udmøntning via grundtilskud vil understøtte konjunkturfølsomheden mens udmøntning via 

taxameter vil understøtte fordeling efter aktivitet.  

• Bestyrelsen ønskede et oplæg om den konkrete betydning af forskellige udmøntningsmetoder. 

Oplægget behandles i Direktør- og Rektorkollegiet på seminar i september, hvorefter 

forretningsudvalget for bestyrelsen og Direktør- og Rektorkollegiet bliver enige om en indstilling, 

som behandles af bestyrelsen på et ekstraordinært møde.  

Akutpakke til FGU 

• Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg fremsatte forud for finanslovsforslaget en beretning, 

der indeholder forslag om at akutpakke til FGU. Formålet med akutpakken er at sikre en økonomisk 

løsning for FGU-institutionerne i 2022. 

• Børne- og Undervisningsudvalget afholder møde om beretningen den 6. september 2022.  

• Bestyrelsen var enige om, at der fortsat arbejdes for at få en akutpakke, som skal sikre 

institutionernes økonomi i 2022.  

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen og tager beslutning om iværksættelse af eventuelle 

yderligere tiltag i forbindelse med Finansloven for 2023, udkast til akutpakke mv.  

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg til forskellige 

udmøntningsmodeller for midlerne på finanslovsforslaget for 2023, som behandles på et 

ekstraordinært møde i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der fortsat skal arbejdes 

for at få en akutpakke til FGU i 2022.  

 

 

5. Forslag om etablering af FGU Erhverv (bilag 4) 

• Dansk Industri og FGU Danmark ønsker at samarbejde om etableringen af én fælles indgang for 

virksomhederne til FGU. Bestyrelsen fik fremlagt et overordnet forslag til ordningen.  

• Bestyrelsen drøftede forslaget. Herunder er en overordnet opsamling på bestyrelsens drøftelser: 
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o Opbakning til at understøtte arbejdet med EGU, erhvervstræning og undervisning ude i 

virksomhederne for elever på FGU. 

o Det gensidige kendskab mellem virksomhederne og FGU er vigtigt. Der kan med fordel 

udvikles informationsmateriale.  

o Der kan hentes inspiration fra og bygges ovenpå erfaringer fra andre uddannelsessektorer i 

forhold til, hvordan der arbejdes mere systematisk med samarbejdet. Der kan ligeledes 

hentes inspiration ift. etableringen af ordningen fra VUC Erhverv.  

o Ordningen kan igangsættes med et toårigt forløb, som herefter evalueres. Der skal findes 

finansiering til projektet. 

o Arbejdsmarkedets parter går i dialog om et muligt samarbejde omkring ordningen. 

• Bestyrelsen bakkede op om, at der arbejdes videre med et konkret oplæg til FGU Erhverv.  

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslaget og godkender, at sekretariatet sammen med Dansk Industri 

går videre med at udvikle en konkret beskrivelse af en model, herunder finansiering.  

 

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om forslaget og besluttede, at der skal udarbejdes et konkret 

oplæg til FGU Erhverv.  

 

6. Behandling af forslag om afholdelse af nyt politisk møde i efteråret 2022 (bilag 5) 

• I efteråret 2022 afholdt FGU Danmark et politisk møde om FGU for de uddannelsespolitiske 

ordførere, interessenter og samarbejdspartnere. Det politiske møde havde særligt fokus på de 

økonomiske udfordringer.  

• Det blev foreslået, at der afholdes et nyt politisk møde i efteråret 2022 med fokus på 

undervisningen på FGU.  

• Bestyrelsen bakkede op om forslaget og var enige om, at mødet ikke skal afholdes midt i en 

eventuel politisk valgkamp. 

• Tentativ dato for det politiske møde er den 14. november 2022. Datoen kan blive påvirket ved 

udskrivning af valg.  

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslaget og godkender forslaget om afholdelse af et politisk møde.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget om afholdelse af et politisk møde den 14. november 

2022. Datoen kan blive påvirket ved udskrivning af valg.   

 

 

7. Udgiftsopfølgning FGU Danmark (bilag 6) v. sekretariatet. 

• FGU Danmarks sekretariat gennemgik en halvårlig opfølgning på det af bestyrelsen vedtagne 

budget for 2022.  

• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til udgiftsopfølgningen.  

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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8. Eventuelt og næste møde  

• Efterskoleforeningen afholder sin årlige vejlederkonference den 19.-20. september 2022. FGU 

Østjylland deltager i konferencen som repræsentant for FGU.  

• FGU Danmark har afholdt møde med TAMU omkring samarbejdsflader.  

Næste møde i bestyrelsen er den 28. oktober 2022 kl. 10.00-12.00. Mødet er virtuelt og via Teams. 


