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FGU-sektoren kan risikere at se de 167 millioner, der er afsat på 
finanslovsforslaget for 2023, forsvinde. Aktørerne på området er 
bekymrede for, om aftalepartierne stadig vil prioritere aftalen, efter der 
er dannet regering. 
Regeringen indgik en bred aftale om et økonomisk løft på 167 millioner kroner 
til den forberedende grunduddannelse (FGU) i finanslovsforslaget for 2023. 

https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/regeringen-lander-bred-aftale-om-oekonomisk-loeft-af-veu-amu-og-vuc


Men S-regeringens finanslovsforslag for næste år nåede aldrig at blive endeligt 
vedtaget, inden der blev udskrevet valg.  

Derfor er der stor bekymring for, om millionerne bliver udmøntet til FGU, når 
det nye kalenderår starter - ikke mindst fordi forhandlingerne om dannelsen af 
en ny regering ser ud til at trække ud, og en ny regering meget vel først kan 
være plads kort før årsskiftet.  

"Det er selvfølgelig en ærgerlig situation. Vi har en forventning om, men ikke en 
reel sikkerhed for, at pengene kommer," siger formand for FGU Danmark 
Henrik Hvidesten.  

Den ro, som aftalen skulle have sikret, den får vi ikke 
Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark  

Næstformand hos Uddannelseslederne Michael Jensen har heller ikke ro i 
maven. Han forklarer, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt aftalepartierne 
stadig har samme prioritering på FGU’s vegne efter en ny regeringsdannelse.  

"Det var da fint, at der kom en aftale, men det var jo ikke hele forligskredsen, der 
stod bag. Jeg vil se dem udmønte pengene først, inden jeg rigtig glæder mig. 
Det er fuglen på taget. Jeg håber på, at aftalen bliver genoptaget, men jeg skal 
se det, før jeg tror på det," siger han. 

LÆS OGSÅ: Regeringen vil give FGU 760 millioner kroner 

Han forklarer videre, at FGU-institutionerne er i gang med at lægge budget for 
næste år, og at det “er svært at budgettere på noget, man håber på”. Det 
samme påpeger formand for FGU Danmark Henrik Hvidesten: 

"De fleste institutioner er meget langt i deres budgetproces. Den ro, som 
aftalen skulle have sikret, den får vi ikke, fordi vi ikke ved, hvornår pengene 
kommer, og vi kan samtidig ikke være 110 procent sikre på, at de overhovedet 
kommer." 

Regeringsdannelsen må ikke trække ud 

Formand for Uddannelseslederne Hanne Pontoppidan er ikke decideret 
bekymret for, hvorvidt den økonomiske pil vil pege på FGU, efter der er dannet 
regering. Hendes bekymring går i højere grad på tidspunktet.  

"Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer penge. Men der kan gå forfærdelig lang 
tid. Først skal vi have en regering, og så skal vi finde ud af, hvad partierne vil 
prioritere," mener Hanne Pontoppidan.  

Om FGU 

https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/regeringen-vil-give-fgu-760-millioner-over-fire-aar


De eneste partier, der står uden for aftalen om en økonomisk 
saltvandsindsprøjtning til FGU er Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. 
Det har dog ikke den store betydning for aftalen, hvorvidt de partier kommer i 
regering, mener formanden for Uddannelsesforbundet.  

"Uanset hvordan regeringen kommer til at se ud, så er der stadig en bred kreds, 
der støtter op om de 170 millioner kroner til FGU," vurderer hun.  

LÆS OGSÅ: Venstre: “Finansieringen af FGU afhænger af Socialdemokratiet, 
som sidder på hænderne” 

Særligt Venstre har presset på for at finde løsninger for de hårdt pressede FGU-
institutioner. Men hverken Venstre eller De Konservative er dog modstandere af 
indholdet i aftalen, sagde de til A4 Uddannelse i forbindelse med aftalen. 

De er ikke med i aftalen, fordi de oplevede, at den blev presset igennem i ellevte 
time af daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
(S), da der blev udskrevet valg. 

"De partier har sagt, at de på ingen måde var uenige i, at der skulle ske noget på 
FGU-området. De var uenige i, at det skulle gå så stærkt. Derfor har de også 
tilkendegivet, at de vil finde penge," påpeger Hanne Pontoppidan.   

LÆS OGSÅ: Kongerne bag FGU-reformen: "Det er altid regeringen, der har 
serveretten, og denne regering er kommet sent igang" 

Denne betragtning deler formand for FGU Henrik Hvidesten.   

"De 170 millioner kroner, der lå i finanslovsforslaget, er et skulderklap til alle 
dem, der har gjort en indsats for at få FGU på lystavlen både i og uden for 
regeringen. Alle partier på den ene og den anden side af midten er med på, at 
pengene skal bevilges," siger han og fortsætter:  

 “Jeg håber, at selv om der udskiftes politikere, så vil partiernes standpunkter 
være de samme.  

Nye ordførere kan stå i vejen for aftalen 

Størstedelen af partierne har ikke fordelt ordførerskaber endnu. Det er kun 
Liberal Alliance, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet, hvoraf de alle fire 
er nye på undervisningsområdet og tre af dem er nyvalgte.  

LÆS OGSÅ: V og K om Rosenkrantz-Theils pakke: “Aftalen er blevet hastet 
igennem” 

https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/undervisningsordfoerer-finansiering-af-fgu-afhaenger-af-socialdemokratiet-som-sidder-paa-haenderne
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Næstformand hos Uddannelseslederne Michael Jensen mener, at det godt kan 
spille ind på udmøntningen af de 167 millioner kroner til FGU. 
Uddannelsesforbundet og FGU Danmark peger ligeledes på, at det er 
nødvendigt at klæde de nye ordførere på, så de også forstår FGU’s alvorlige 
situation og intentionerne bag aftalen. 

"Jeg ser, at vi har en arbejdsopgave foran os. Vi havde et rigtig godt samarbejde 
med de tidligere ordførere på området, og vi vidste, at vi havde en minister med 
øje for FGU. Det skal vi genskabe," siger Henrik Hvidesten.   

LÆS OGSÅ: FGU Danmark om regeringens pakke: Den hjælper ikke de 
akutte behov - men skaber tryghed på lang sigt 

Også Hanne Pontoppidan forklarer, at det er afgørende, at aktørerne i FGU-
sektoren får en grundig samtale med de nye ordførere om aftalens fundament 
og FGU’s problemer helt generelt.  

"Alle i denne sektor tager fat i de nye ordførere en efter en. Der er mange helt 
nye ordførere, der ikke har det samme commitment bagud i tid, som dem der 
har været med til at lave aftalen eller har siddet i forhandlingerne," siger Hanne 
Pontoppidan.   

Regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet 
indgik i starten af oktober aftalen om, at 167 millioner kroner af de 170 millioner 
kroner - der er afsat på finansloven 2023 til FGU - og som efter planen skal 
udmøntes som et midlertidigt særtilskud til FGU-institutionerne næste år.  

 

https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/fgu-danmark-den-brede-politiske-opbakning-til-aftalen-goer-mig-tryg-i-maven-hvis-regeringen-skulle-skifte-farve
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