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Produktionsskoleforeningens klare opfattelse er, at en ny forberedende uddannelse skal bygge på 

statslig finansiering, og gerne med betydelig kommunal medfinansiering sådan som 

ekspertgruppen anbefalede det. Vi ser finansieringen som et helt afgørende punkt ift. etablering af 

en ny forberedende uddannelse. Både når det gælder, at skabe bedre muligheder for de unge, og 

når det gælder spørgsmålet, hvorvidt produktionsskolernes læringsform reelt kan leve videre i en 

ny uddannelsesinstitution. 

 

Baggrund: Regeringens udspil og ekspertgruppens anbefaling 

Regeringens udspil om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) indeholder et forslag om, at 

uddannelsen drives og finansieres alene af kommunerne, idet der skal etableres ca. 25 kommunale 

moderinstitutioner, som kan være § 60-selskaber. Det anføres, at med det kommunale finansieringsansvar 

får kommunerne mulighed for at prioritere på tværs af andre kommunale indsatser, herunder folkeskolen 

og beskæftigelsesindsatser. Det foreslås i udspillet, at der i de enkelte kommunale samarbejder skal 

fastsættes en takstbetaling, for hver elev en kommune i samarbejdet henviser til tilbuddet. Kommunerne 

skal i fællesskab fastsætte kapacitet, budget, takster og takststruktur for det enkelte samarbejde. 

Ekspertgruppen har i sin rapport gennemgået forskellige finansieringsmodeller, herunder en ren kommunal 

finansiering, som regeringen nu foreslår. Eksperterne afviser den model, og anbefaler i stedet en 

finansieringsmodel, hvor staten har det overordnede finansieringsansvar for uddannelsen gennem 

fastsættelse af årlige taxametre samt regler for tilskudsbetaling mv., men sådan, at kommunerne 

refunderer en del af statens udgifter. Dvs. statslig finansiering med betydelig kommunal medfinansiering. 

 

Åbner for ny kassetænkning 

Ét af problemerne med de eksisterende forberedende tilbud er, at der er forskellige rammer og vilkår fra 

det ene til det andet tilbud. Hvad finansiering angår, er nogle statsligt finansierede (fx VUC), andre er 

kommunale (fx egu) og andre igen er en blanding mellem de to (fx produktionsskoler). De forskellige 

styringsmodeller nærmest inviterer til kassetænkning. Det må undgås!  

Det er et sundt princip at holde bestiller- og udfører-rollerne adskilt! I det eksisterende system afgør 

kommunale myndigheder, om en ansøger til erhvervs- og gymnasiale uddannelser er uddannelsesparat 

hertil eller ej, medens selve uddannelsen gennemføres af statsligt selvejende institutioner. I regeringens 



oplæg til FGU får kommunerne en dobbeltrolle: De skal afgøre, om en elev hører til målgruppen for den nye 

uddannelse, og samtidig skal de også drive uddannelsen. De kan altså – sat på spidsen – selv bestemme, 

hvor mange elever, der skal optages på deres uddannelse, samt hvor længe de skal gå der. Dermed kan de 

fastsætte udgiftsniveauet. Det er et usundt princip, som vil føre til store forskelle i de unges muligheder i 

forskellige områder af landet. Og de forskellige økonomiske rammer vil føre til store forskelle i kvaliteten af 

de udbudte uddannelser. Og desværre er det generelt sådan, at de kommuner, som er mest pressede på 

økonomien, også er de kommuner, som forventeligt har den største gruppe unge, for hvem FGU vil være 

relevant. En yderligere skævvridning af forholdene til ugunst for yderområderne vil være meget sandsynlig. 

Kommunerne skal have et entydigt myndighedsansvar: Ansvaret for, at alle unge kommer videre. Men det, 

de skal videre til, skal have ensartede rammevilkår. Institutionerne skal sikres ensartede økonomiske 

muligheder, så de alle kan leve op til intentionerne med uddannelsen og levere en uddannelse af høj 

kvalitet. Derfor er det afgørende, at de økonomiske rammer er ens for alle, gennem et nationalt fastsat 

taxameter. 

 

Produktionsskolernes finansiering i dag 

Produktionsskolerne er forankret i staten som selvejende institutioner, men har tillige en kommunal 

forankring derved at forudsætningen for overhovedet at oprette en produktionsskole er, at kommunen 

godkender skolens vedtægter. Dette forhold kommer også til udtryk i finansieringen på 

produktionsskolerne i dag. Det ligner nemlig en statsfinansiering med betydelig kommunal medfinansiering. 

Statens tilskud fastsættes på de årlige finanslove og ydes som tilskud pr. elev (inkluderer driftstilskud og 

bygningstilskud). Derudover refunderer staten udgifter til skoleydelsen. 

Kommunen betaler hhv. et grundtilskud samt et bidrag pr. årselev. Grundtilskuddet betales til alle 

produktionsskoler, som ligger i kommunen, og beløbet er ca. 470.000,- kr./år. Det kommunale bidrag pr. 

årselev er forskelligt alt efter om eleven er over eller under 18 år. Bidraget til de under 18-årige ligger på ca. 

35.000,- kr./år, mens det for de 18+ årige er på ca. 60.000,- kr. Det er dog væsentligt at bemærke, at 

kommunerne kompenseres for en del af elevbidraget via bloktilskudskompensation. 

Modellen med statslig finansiering og kommunal medfinansiering er med til at muliggøre, at unge i 

produktionsskolens målgruppe i dag kan bevæge sig på tværs af kommunegrænser. I sådanne tilfælde sker 

en mellemkommunal udligning, idet bopælskommunen betaler for en ung, der går på produktionsskole i en 

anden kommune. Produktionsskoleforeningen mener, at dette princip – at de unge i målgruppen for FGU 

frit kan vælge uddannelsessted – bør fastholdes i en Forberedende Grunduddannelse. 

 

Alvorlige ulemper ved regeringens fremlagte model 

 Uddannelsens prioritering vil blive forskellig i kommunerne. 

 Stor uensartethed og store kvalitetsforskelle i uddannelsen i forskellige kommuner. 

 Stor uensartethed i mulighederne for målgruppen i de enkelte kommuner. 



 Kommunernes dobbeltrolle som den, der både optager elever til uddannelsen og driver 

uddannelsen vil understøtte kommunens mulighed for gennem optagelse af elever at nedprioritere 

uddannelsen. 

 Kommunerne vil kunne prioritere egne tilbud gennem jobcentrene, som staten delvis finansierer.  

 Risiko for meget små institutioner med manglende faglig bæredygtighed. 

 

Fordele ved en model, hvor staten finansierer uddannelsen med kommunalt bidrag 

 Der sikres investering i og prioritering af den nye uddannelse. 

 Der skabes sammenhæng mellem aktivitet og tilskud landet over. 

 Bevillingsmæssig stabilitet for den enkelte institution. 

 Ensartethed i uddannelsens indhold og kvalitet – og muligheder for at sætte nationale mål. 

 Ensartethed i de unges muligheder over hele landet. 

 Ensartethed i forhold til tilbud i beskæftigelsessystemet. 

 Entydig sammenhæng og parallelitet til hele ungdomsuddannelsesområdet, hvor der navnlig må 

forventes samarbejde med erhvervsskolerne. 

 Sammenhæng til kommunens myndighedsansvar for de unge i målgruppen sikres gennem de 

kommunale bidrag. 

 Statslig finansiering understøtter, at unge i målgruppen for FGU kan bevæge sig på tværs af 

kommunegrænser. 
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