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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 10. juni 2020.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 57,2
mio. kr. til § 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse til udbetaling af et
midlertidigt særligt tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse i 2020.

Dette er med henblik på at kompensere FGU-institutioner for delvis manglende mulighed for udbeta-
ling af udslusningstilskud i 2020.

Udgiften i finansåret finansieres af den på finansloven opførte bevilling på 117,8 mio. kr. på §
20.55.01. Forberedende grunduddannelse.

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 13.
oktober 2017, blev der per 1. august 2019 etableret en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til
unge under 25 år. I forbindelse med oprettelsen af den nye uddannelse, blev der oprettet et udslus-
ningstilskud med henblik på at udgøre en del (ca. 7,5 pct.) af skolernes samlede tilskud betinget af
skolernes evne til efterfølgende at bringe unge videre i hhv. kompetencegivende uddannelse eller be-
skæftigelse. Tilskuddet ydes, når FGU-institutionen har dokumentation for, at deltageren, efter mini-
mum én måneds FGU-forløb, har været i enten kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse i
12 uger inden for en periode på fire måneder efter FGU-forløbet.

En gennemgang af forudsætningerne for udbetaling af udslusningstilskuddet viser, at kun ca. 50 pct.
af midlerne i 2020 kan nå at tilfalde FGU-institutionerne. Dette følger af, at for at kunne udløse ud-
slusningstilskud skal en elev have deltaget i et FGU-forløb af minimum én måneds varighed. Elevens
deltagelse i kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse af minimum 12 ugers varighed kan
strække sig over fire måneder. Dette betyder, at tidligste dokumentation for udslusning foreligger i 1.
kvartal 2020 for de elever, der har færdiggjort et FGU-forløb i løbet af 3. eller 4. kvartal 2019. Til-
svarende betyder dette, at elever senest kan afslutte et forløb i løbet af juli 2020, hvor udslusningen
således kan dokumenteres i december 2020. Forløb afsluttet efter juli 2020 vil tidligst kunne udløse
udslusningstilskud i 2021.

Det giver en gennemsnitlig mulig varighed på FGU-forløb på ca. 7 måneder, der kan udløse udslus-
ningstilskud i 2020. Den forudsatte varighed på FGU-forløb er 14 måneder, hvorfor der således kun
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forventes at blive udmøntet ca. 50 pct. af de indbudgetterede midler i 2020. Der har ikke været taget
højde herfor i reformøkonomien.

Der er i reformøkonomien og på finansloven for 2020 afsat 117,8 mio. kr. i 2020 på § 20.55.01. For-
beredende grunduddannelse til udslusningstilskud, hvoraf 57,2 mio. kr. følgelig ikke forventes ud-
møntet. Der lægges derfor op til at omprioritere disse midler til § 20.55.10. Implementering mv. af
forberedende grunduddannelse til oprettelsen af et særligt tilskud til institutioner for forberedende
grunduddannelse i indeværende år med henblik på, at institutionerne får udbetalt de midler i 2020,
det har været tiltænkt og forudsat i reformøkonomien.

I forlængelse af ovenstående anmodes der derfor om, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020 oprettes ny underkonto med henblik på etablering af bevillingsmæssig hjemmel til udbetaling
af et særligt tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse på § 20.55.10. Implementering
mv. af forberedende grunduddannelse i indeværende år via omdisponering af 57,2 mio. kr. fra ud-
slusningstilskud på § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse. Midlerne fordeles forholdsmæssigt
til institutionerne på baggrund af årselevaktiviteten i perioden fra 3. kvartal 2019 til og med 1. kvar-
tal 2020. Modtagere er institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj
2019.

I reformøkonomien har det været forudsat, at midlerne til udslusningstilskud skulle udbetales til in-
stitutionerne, og der lægges derfor op til en udgiftsneutral omdisponering heraf.

Der blev også foretaget en omdisponering af bevillingen til udslusningstilskud i 2019, jf. akt. 54 af 5.
december 2019. Der forventes ikke behov for omdisponeringer af udslusningstilskuddet fremadrettet
fra 2021, hvor de bagvedliggende antagelser for den afsatte bevilling forventes at afspejle, det der har
været forudsat med reformøkonomien.

Der vil med særtilskuddet ikke blive udbetalt dobbelt tilskud til institutionerne i indeværende år og
2021, da udslusningstilskuddet udbetales til FGU-institutionen fra tidspunktet, hvor betingelserne er
opfyldt og ikke fra tidspunktet for udslusningen. Dette medfører, at eventulle elever, der måtte blive
udsluset efter juli 2020 vil udløse udslusningstilskud i løbet af 2021. Fra 2021 bortfalder særtilskud-
det, og FGU-institutionerne vil modtage det på finansloven for 2021 fastsatte udslusningstilskud for
elever, som udløser udslusningstilskud i 2021.

Aftalekredsen bag Aftale om bedre veje til uddannelse og job har fået forelagt de forventede min-
dreudgifter til udslusningstilskud i 2020. I tillæg hertil er aftalekredsen orienteret om, at Børne- og
Undervisningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at omprioritere midlerne til ud-
betaling af et særligt tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse i 2020.

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

Udgift, mio. kr.

§ 20.55.01. Forberedende grunduddannelse mv.

10. Ordinære forløb

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -57,2

§ 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse

10. Særligt tilskud til forberedende grunduddannelse
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46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 57,2

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at etablere hjemmel til, at Børne- og Un-
dervisningsministeriet kan udbetale særtilskuddet til institutioner for forberedende grunduddannelse
nu.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 57,2
mio. kr. til § 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse, således at der på for-
slag til lov om tillægsbevilling for finansåret opføres følgende:

Udgift

§ 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse
(Reservationsbevilling) 57,2 mio. kr.

§ 20.55.01. Forberedende grunduddannelse -57,2 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. juni 2020

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Tobias Weltzer Søborg

Til Finansudvalget.
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