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Bestyrelsesmøde (virtuelt) 
Mandag 19. september 2022 kl. 8.00-08.45 

Referat 

 

 

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland), 

formand  

 

 

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), næstformand  

Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 

næstformand  

 

Carsten Enevoldsen (FGU Nord) 

Uffe Jensen (FGU Sydøstjylland) 

Helle Vallentin (FGI Nordvestsjælland) (afbud) 

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland) 

Jakob Vium Dyrman (FGU Himmerland) 

Lone Myrhøj (kommunalt udpeget)  

 

Marianne Oksbjerre (FGU Midt-Vest) 

Michael Brandt (FGU Skolen Øst) (afbud) 

Morten Espesen (FGU Trekanten) 

Hanne Fischer (FGU Vestegnen) 

Lone Hansen (FGU Hovedstaden) (afbud) 

  

Fra sekretariatet for FGU Danmark  

Lisa Goth   

Marie Hoff Larsen   

 

  

 

 

  



Referat • 22. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 2. september 2022  
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2022 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 2. september 2022.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.  

 

3. Opfølgning på drøftelse af Finanslovsforslaget for 2023, herunder drøftelse af indstilling til ønsket 

fordeling af de afsatte midler  

• Henrik Hvidesten gjorde indledningsvist status på finanslovsforhandlingerne i forhold til 

FGU. 

o Der blev afholdt sættemøde om finanslovsforhandlingerne om FGU i aftalekredsen 

bag FGU den 14. september 2022.  

o Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en analyse af FGU-

institutionernes økonomi, elevaktivitet mv., som blev præsenteret på mødet i 

aftalekredsen.  

o FGU Danmark ser forskellige udfordringer med analysen, herunder et begrænset 

datagrundlag, manglende fokus på udgiftssiden samt sammenblanding af 

forskellige tilskudstyper i beregningen af tilskud pr. årselev. FG Danmark har 

påpeget udfordringerne i pressen. FGU Danmarks sekretariat behandler analysen 

yderligere.  

o Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg skulle have behandlet beretningen om 

en akutpakke til FGU i 2022 på møde den 6. september 2022. Mødet i udvalget blev 

aflyst og FGU Danmark har fået oplyst, at akutpakken er blevet trukket. FGU 

Danmark vil fortsat arbejde for at få en akut løsning på FGU-institutionernes 

økonomi i 2022.  

• Herefter præsenterede sekretariatschef Lisa Goth forskellige fordelingsmodeller samt deres 

betydning for FGU-sektorens økonomi.  

• På baggrund af præsentationen drøftede bestyrelsen forskellige udmøntningsmodeller. 

• Den endelige beslutning om udmøntningsmodel træffes efter forhandlinger i aftalekredsen 

bag FGU, og FGU Danmarks indstilling er således blot foreningens anbefaling til 

aftalekredsen.  

• Herunder er en opsamling på bestyrelsens drøftelser: 

o FGU Danmarks indstilling skal være tro mod foreningens anbefalinger til at sikre 

bæredygtige FGU-institutioner. 

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

med blik for den samlede sektor.  
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o Bestyrelsen var optaget af, dels at understøtte en mindre konjunkturfølsom 

økonomi og nærhedsprincippet samt at midlerne følger eleven.  

o FGU-institutionerne modtager dels et grundtilskud pr. institution samt et 

grundtilskud pr. skole. Bestyrelsen var optaget af, at en udmøntning af midlerne via 

grundtilskud skal gives til institutionen og ikke pr. skole for at undgå de udsving en 

fordeling pr. skole vil medføre, da nogle institutioner ikke har nogen skoler, mens 

andre har fem.  

o Bestyrelsen var enig om at indstille en udmøntningsmodel, hvor 80 pct. udmøntes 

som taxameter og 20 pct. som grundtilskud til institutionen. Bestyrelsen var 

desuden enig om, at aftalekredsen bag FGU bør evaluere den valgte 

udmøntningsmodel efter to år med henblik på at afklare, om 

udmøntningsmodellen understøtter FGU’s økonomi bedst muligt.  

o Indstillingen videregives til aftalekredsen bag FGU. 

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter det fremsendte materiale og tager beslutning om, hvilken indstilling 

bestyrelsen vil give aftalekredsen samt børne- og undervisningsministeren.  

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at følgende indstilles til aftalekredsen bag FGU i forhold til 

udmøntningen af de prioriterede midler på finanslovsforslaget for 2023: 

• 80 pct. af midlerne udmøntes som taxameter 

• 20 pct. af midlerne udmøntes som grundtilskud til institution (ikke skole).  

• Aftalekredsen drøfter udmøntningsmodellen efter to år for at afklare, om den valgte 

udmøntningsmodel understøtter FGU-sektorens økonomi som tiltænkt.  

 

4. Eventuelt og næste møde  

• Henrik Hvidesten orienterede om, at der er afholdt møde mellem Thomas Gyldal, formand 

for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og FGU Danmark. KL og FGU Danmark har aftalt 

forskellige samarbejdsflader, herunder kurser for kommunalt udpegede 

bestyrelsesmedlemmer, dataarbejdet, regelforenklinger på FGU samt overgangsområdet.  

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

Microsoft Teams. 


