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Emne: FGU - udpegning til midlertidige bestyrelser - behov for en hurtig politisk proces
Kære alle
Der er den 15. maj fremsat et ændringsforslaget til lov om institution for forberedende
grunduddannelse (FGU), som giver mulighed for repræsentation i bestyrelsen af alle kommuner i
dækningsområdet.
For hver ny institution (med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter) nedsættes en
første bestyrelse med udgangspunkt i sammensætningen for de ordinære bestyrelser.
De tidligere interimsbestyrelser erstattes dermed af en første bestyrelse og det nye er således, at alle
kommuner i et dækningsområde får plads i FGU-bestyrelserne fra institutionens oprettelse.
Lovforslaget 2. behandles den 24. maj 2018, og 3. behandles den 29. maj 2018.
Politisk proces
Undervisningsministeriet har tidligere oplyst den 30. juni 2018 som deadline, i forhold til indstilling af
bestyrelsesmedlemmer. Der er dog usikkert om denne deadline fastholdes, men det betyder at der
allerede nu er mulighed for at planlægge/forberede den politiske proces for udpegning af et FGUbestyrelsesmedlem i de enkelte kommunalbestyrelser. Indstillingsfristen fremgår ikke af
ændringsforslaget.
Den enkelte kommunalbestyrelse skal dermed i løbet af juni forholde sig til udpegning af en
repræsentant til de kommende institutionsbestyrelser.
Nedenfor følger mere detaljeret information om FGU-bestyrelserne og den forventede videre proces.
Vedtægter
Undervisningsministeriet vil, efter den politiske proces om dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer er afsluttet, sende en midlertidig bestyrelsesvedtægt som gælder, indtil der er
fastsat og godkendt en ordinær vedtægt i overensstemmelse med lovforslagets bestemmelser.
Den midlertidige vedtægt vil angive, at den første bestyrelse vil blive sammensat efter principperne
for det, der oprindeligt blev betegnet den endelige bestyrelse.
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Bestyrelsessammensætning
• Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet (en kommune, fx
en lille ø-kommune, kan godt frasige sig retten til et bestyrelsesmedlem, hvorved der vil kunne
udpeges flere repræsentanter fra nogle kommuner eller af kommunerne i forening. Endelig
sammensætning fastlægges i vedtægterne)
• En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
• En repræsentant fra A-siden
• En repræsentant fra B-siden
• En medarbejderrepræsentant
• En tilforordnet medarbejderrepræsentant
• En tilforordnet elevrepræsentant
• Krav om et antal på mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer, dog altid ulige antal
I perioden indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen
som institutionens leder.
Tidsplan for institutionsdannelse
1. juni 2018: deadline for indsendelse af KKR-indstilling til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer
20. juni 2018: møde i FGU-aftalekredsen om indkomne forslag
Ultimo juni 2018: undervisningsministeren træffer afgørelse om etablering af dækningsområder og
institutions- og skoleplaceringer
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-institutionen
Der er med den politiske aftale ikke taget stilling til, om udpegning bør være politikere eller ”fagfolk”.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens
aktuelle og fremadrettede virke.
Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12, stk. 2) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have
erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med
uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af
budgetter og regnskaber.
FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand.
Vederlag af bestyrelsen
Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer
uden stemmeret, efter tilsvarende regler og niveauer, som i dag gælder for bestyrelser på
voksenuddannelsescentre.
Efter bekendtgørelsen fastsættes vederlag på baggrund af institutionens størrelse og ydes primært til
formand og næstformand.
Ændringsforslaget til FGU-institutionsloven kan findes på Folketingets hjemmeside:
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L200/bilag/11/1892477.pdf
Fakta ark er på vej
KL har oplyst at der arbejdes på et fakta ark med information om endelig udpegelsesproces (frist),
retningslinjer for udvidelse af bestyrelser (ved 1) et lige medlemsantal og 2) hvis sammensætningen
af dækningsområder giver mulighed herfor), sekretariatsbetjening af de første
bestyrelser/bestyrelsen, proces for ansættelse af leder, virksomhedsoverdragelse m.v.
Fakta arket sendes videre, så snart det er os i hænde.
Med venlig hilsen
Birgitte Lambrechtsen
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