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I oktober 2017 indgik FGU-aftalekredsen en ambitiøs aftale om bedre veje til 
uddannelse og job, som skal bane vejen for, at alle unge får et liv med uddan-
nelse og job. Som en del af finansieringen af den nye Forberedende Grundud-
dannelse (FGU) er det aftalt, at der skal udmøntes en negativ budgetregulering 
på Børne- og Undervisningsministeriets område på 59,8 mio. kr. fra 2020 og 
frem. 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance er enige 
om at udmønte den negative budgetregulering i 2020 og frem på følgende måde: 

 
  Tabel 1: Finansiering af FGU-budgetregulering i 2020 og frem 

 
 

mio. kr., (2020-pl) 2020 2021 2022 2023 

Tiltag:     

Styrket praktikpladstaxameter og lavere færdiggø-
relses- og skolepraktiktaxameter 

-2,1 -10,1 -10,1 -10,1 

Harmonisering af tilskud til eud-kostafdelinger -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Reduktion af efteruddannelsesmidler på FGU -5,0 - 3,0 - 

Reduktion af bygningstaxameter på almengymnasi-
ale uddannelser og forhøjelse af udkantstilskud og 
socialt taxameter  

-17,6 -17,6 -17,6 -17,6 

Regionaliseringsfaktor på erhvervsskoler -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 

Tilpasning af bistand fra læringskonsulenter -2,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Udskydelse af henvisningstaxameter -14,0 - - - 

Omprioritering af midler til campusdannelse -5,3 -5,3 -8,3 -5,3 

Finansiering i alt -59,8 -59,8 -59,8 -59,8 

Samlet finansieringsbehov FGU 59,8 59,8 59,8 59,8 

I alt  0 0 0 0 

 

 
Aftalekredsen forelægges efterfølgende den konkrete udmøntningsmodel for til-
taget om at styrke praktikpladstaxameteret til erhvervsuddannelserne gennem et 
lavere færdiggørelses- og skolepraktiktaxametertilskud. Ligeledes forelægges en 
model for reduktion af bygningstaxameteret til de almengymnasiale uddannelser 
med afsæt i en ligelig fordeling af modgående forhøjelse af hhv. det sociale taxa-
meter samt udkantstaxameteret. 
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Aftalekredsen er enige om at udskyde datoen for ikrafttrædelsen af henvisnings-
taxameteret til 2021. Der tages stilling ti finansiering fra 2021 og frem i forbin-
delse med opfølgning på det igangværende eftersyn af taxameter- og tilskudssy-
stemet, hvor også udfordringer relateret til tilskudsvilkår ved fusioner og cam-
pusdannelse vil blive drøftet.  
 
Genanvendelsen af eventuelle uforbrugte efteruddannelsesmidler til FGU i 2019 
drøftes af aftalekredsen i løbet af foråret 2020. 
 
Aftalepartierne er enige om at stemme for den lovgivning, der er nødvendig for 
at udmønte denne aftale. Aftalepartierne er herudover enige om at støtte de æn-
dringer, som aftalens elementer indeholder i forhold til indgåede politiske aftaler 
og forlig. 
 

---0--- 
 

I tillæg til denne aftale er aftalekredsen enige om at fastsætte en øvre grænse for, 

hvor mange år en kursist kan tage forløb på almen voksenuddannelse (avu) og 

hf-enkeltfag på fuld tid. Dette skal ske med udgangspunkt i et igangsat eftersyn 

af avu og hf-enkeltfag. Eftersynet gennemføres af Børne- og Undervisningsmini-

steriet i dialog med VUC-sektoren.  

 

Regeringen vil i løbet af foråret 2020 præsentere et oplæg for aftalekredsen. Af-

talekredsen er enig om, at et provenu skal anvendes til at understøtte studie- og 

læringsmiljøer for voksne og i VUC-sektoren generelt.  

 

Dette tillæg til aftalen indebærer ikke, at VUC-sektorens uddannelsestilbud og 

rammevilkår fremover er omfattet af Aftale om bedre veje til uddannelse og job. 

  

  


