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FGU – hvad består opgaven i for KKR?

De fem KKR har formelt fået opgaven at indstille:

 Geografiske dækningsområder

 Placering af FGU institutioner/skoler

Ministeriet har også fremhævet, at det er vigtigt at KKR’erne sikrer, 

at de eksisterende forberedende tilbud/uddannelser samt relevante 

institutioner på ungdomsuddannelsesområdet inddrages i 

processen



FGU styregruppens forslag

 Det foreslås at det indstilles, at der i Nordjylland etableres 

4 FGU-institutioner med en skole pr. kommune

 Det foreslås også at ‘grænseelever’ fortsat har mulighed 

for at bruge skole i nabokommunen



Elevgrundlag i de fire foreslåede klynger

Foreslåede klyngesamarbejder i 
Nordjylland Kommune Elevgrundlag

Forskel ift. Ministeriets forslag om 
ca. 470 elever pr. institution

Himmerlandsklynge

Mariagerfjord 123

Rebild 68

Vesthimmerland 114

Samlet 305 -165

Vestklynge

Jammerbugt 103

Morsø 63

Thisted 129

Samlet 295 -175

Vendsyssel

Brønderslev 94

Frederikshavn 151

Hjørring 183

Læsø 1

Samlet 429 -41

Aalborg
Aalborg 497 +27



Hvorfor 4 klynger?

Af hensyn til:

 Arbejdskraftoplande

 Erhvervsskolers placering

 Lokal indflydelse i bestyrelserne

 Mulighed for tilpasning indenfor hver klynge

 Geografi, infrastruktur og transportforhold



FGU – finansiering 1/2

 Ministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét 

grundtilskud årligt til institutionen og supplerende 

grundtilskud på 1,95 mio. kr. årligt til de øvrige skoler

 Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i 

ca. 25 institutioner – hvis dette ændres, så justeres 

grundtilskuddet



FGU – finansiering 2/2

 Taksten pr. årselev på ca. 78.650 kr. pr. årselev 

 Herudover et udslusningstaxameter pr. årselev på 15.000 

kr. 
 For at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de 

unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse 

eller beskæftigelse

 Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove

 Kommunerne afholder ca. 65 pct. af udgiften til FGU –

staten de resterende 35 pct.



Tids- og beslutningsplan for KKR – og den 
efterfølgende proces

KKR møde d. 13. marts 2018

Orientering om FGU -aftale og 
implementering, herunder den lokale 

proces frem mod deadline 1. juni.

Drøfte indstilling til dækningsområde og 
placering af institutioner/skoler, samt 

bemyndigelse af KKR formandskabet ift. 
at fremsende den endelige indstilling til 

ministeriet.

Uge 21 2018

Klyngerne fremsender de endelige 
indstillinger til dækningsområde og 

placering af institutioner/skoler til KKR 
sekretariatet. 

KKR sekretariatet samler materialet og 
KKR formandskabet fremsender 
indstillingen til ministeren, med 
forbehold for politisk drøftelse.

Fredag den 1. juni 2018

Deadline for, at kommunerne (KKR) 
stiller forslag til de nye 

dækningsområder og placering af 
institutioner/skoler.

Inden sommerferie 2018

Ministeren træffer beslutning om 
fastlæggelse af dækningsområder og 

institutions- og skoleplaceringer.

KKR møde 22. juni 2018

KKR drøfter de indstillede 
dækningsområder og placering af 

institutioner/skoler

Efter sommerferien 2018

- Nedsættelse af interimsbestyrelser for 
hver FGU institution

- Overdragelse af bygningsmasse og 
medarbejdere


