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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 9. december 2020.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i alt overføres
60,6 mio. kr. i 2020 til § 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse til under‐
støttelse af den fortsatte implementering af FGU-reformen.

Udgiften i 2020 finansieres ved 46,6 mio. kr. fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, 7,0 mio.
kr. fra § 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse, og 7,0 mio. kr. fra de opførte
midler på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.

b. Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job mellem den daværende VLAK-regering,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet af
oktober 2017, blev der per 1. august 2019 etableret en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til
unge under 25 år.

Etableringen af de nye institutioner og uddannelsestilbud kræver fortsat et omfattende implemente‐
ringsarbejde, både fsva. organisering, samarbejdsrelationer og udviklingen af en ny didaktik. Dette
skal ske samtidig med, at målgruppen sikres undervisning i et trygt og velfungerende læringsmiljø.

Et af kravene til den nye FGU-uddannelse er således, at den skal foregå inden for rammerne af
et inkluderende læringsmiljø. De nyoprettede institutioner skal herigennem sikre tilbud til elever
med særlige behov. Det inkluderende læringsmiljø indebærer en række krav til institutionernes
organisering af undervisningen og samarbejdsformer, herunder adgang til ressourcepersoner og den
nærmere tilrettelæggelse af undervisningen.

Med henblik på fortsat at understøtte implementeringen og opstarten af de nye FGU-institutioner
foreslås det, at der ydes et særtilskud på i alt 60,6 mio. kr. i 2020 til institutionerne. Tilskuddet
skal understøtte den fortsatte implementering af FGU-reformen lokalt, herunder udvikling af det
inkluderende læringsmiljø, investering i de fysiske rammer og lokaler, mv.
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Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt til institutionerne på baggrund af årselevaktiviteten i
perioden fra 1. kvartal 2020 til og med 3. kvartal 2020.

Da midlerne vil blive omfattet af de almindelige krav til institutionens drift, stilles der ikke krav om,
at institutionerne skal indsende særskilt regnskab om midlernes anvendelse. Den konkrete anvendel‐
se af midlerne vil således afhænge af den enkelte institutions behov og prioriteter i forbindelse med
arbejdet med udviklingen af det inkluderende læringsmiljø og implementeringen af reformen.

Da FGU-institutionerne er selvejende statslige institutioner kan de frit videreføre over- eller under‐
skud til anvendelse inden for institutionens formål i efterfølgende regnskabsår, jf. Budgetvejlednin‐
gens pkt. 2.11.5.2. Institutionerne vil dermed kunne disponere tilskuddet i de kommende år også.

Særtilskuddet foreslås finansieres ved omdisponering af følgende uforbrugte midler på Børne- og
Undervisningsministeriets område i 2020:

– 46,6 mio. kr. fra § 20.11.79.61. Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. Midlerne
er afsat til at understøtte overgangen til et nyt taxameter- og tilskudssystem, herunder til harmo‐
nisering af udkantstilskuddet. Midlerne har ikke fundet anvendelse i 2020 og foreslås derfor
omdisponeret til særtilskuddet.

– 7,0 mio. kr. fra § 20.55.02.10. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse. Der forventes i
2020 et mindreforbrug som følge af færre oprettede FGU-skoler end oprindeligt budgetteret og
forudsat.

– 7,0 mio. kr. fra § 20.87.01.21. Folkeskolens prøver. Mindreforbruget skyldes, at flere prøver og
eksaminer har måtte aflyses før sommeren som følge af covid-19.

Samlet set vil der dermed blive ydet et særtilskud på 60,6 mio. kr. til FGU-institutionerne i
2020. Aftalekredsen bag Aftale om bedre veje til uddannelse og job har fået forelagt de forventede
mindreudgifter til grundtilskud i 2020. I tillæg hertil er aftalekredsen orienteret om, at Børne- og
Undervisningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at omprioritere midlerne som en
del af særtilskuddet til FGU-institutionerne i 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:

Udgift

§ 20.55.10. Implementering mv. af forberedende

grunduddannelse (Reservationsbev.)

77. Fortsat implementering af FGU-reformen (ny underkonto)

46. Tilskud anden virksomhed og investeringstilskud 60,6 mio. kr

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering

61. Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet
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49. Reserver og budgetregulering - 46,6 mio. kr

§ 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (Reservationsbev.)

10. Grundtilskud

46. Tilskud anden virksomhed og investeringstilskud - 7,0 mio. kr.

§ 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

21. Folkeskolens prøver - 7,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på, at midlerne kan udmøntes til FGU-in‐
stitutionerne til brug for arbejdet med implementeringen af FGU-reformen lokalt i indeværende
finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalget
tilslutning til, at der i 2020 kan disponeres 60,6 mio. kr. til et tilskud til FGU-institutionerne til
implementering af FGU-reformen, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 optages følgende:

Udgift

§ 20.55.10. Implementering mv. af forberedende

grunduddannelse (Reservationsbev.) 60,6 mio. kr.

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering - 46,6 mio. kr.

§ 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse

mv. (Reservationsbev.) - 7,0 mio. kr.

§ 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) - 7,0 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. december 2020

Pernille Rosenkrantz-Theil

/ Mads Plovgaard Lehm

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-12-2020 (udvalget med undtagelse af Det Konservative Folkepartis medlem af
udvalget, der stemte imod aktstykket)

4


