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Baggrund
I forbindelse med oprettelsen af FGU-institutionen skal der nedsættes en bestyrelse.
Sagsfremstilling
Kommunerne i KKR Nordjylland har udarbejdet oplæg til placering af FGU-institutioner
og –skoler i Nordjylland. Oplægget behandles af KKR Nordjylland, der formidler en
samlet indstilling til placering af FGU-institutioner og skoler til
undervisningsministeriet, som beslutter den endelige placering af FGU-institutioner og
skoler på landsplan.
Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild kommuner har valgt at indstille et
klyngesamarbejde omkring etablering af en FGU. Der er indstillet til
Undervisningsministeriet, at der etableres FGU skoler i henholdsvis Mariagerfjord,
Vesthimmerland og Rebild Kommune.
Oprettelse og geografisk placering af FGU-institution:
Borgmestrene i de tre kommuner har aftalt, at FGU-institutionen geografisk placeres i
Hobro i Mariagerfjord Kommune. FGU-institutionen varetager den administrative
ledelse af skolerne i et dækningsområde og har bl.a. ansvaret for skolernes drift og
sekretariatsbetjening af bestyrelsen.
Bestyrelse for FGU-institutionen
I forbindelse med oprettelse af FGU-institutionen skal der således oprettes en
bestyrelse.
I forbindelse med vedtagelse af forslag til lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse, blev der stillet et ændringsforslag, som udover en del lovtekniske
og sproglige præciseringer indeholdt nye konsekvensændringer omkring
institutionsbestyrelserne.
Ændringsforslaget, som blev fremlagt i Folketinget 15. maj 2018, indebærer, at de
først nævnte interimsbestyrelser erstattes af såkaldte ”første” bestyrelser.
Ændringsforslaget medfører, at Undervisningsministeriet så hurtigt som muligt – dvs.
efter den politiske proces om dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer er
afsluttet - udsender en midlertidig bestyrelsesvedtægt. Den midlertidige vedtægt vil
angive, at den første bestyrelse vil blive sammensat efter principperne for det, der
oprindeligt blev betegnet den endelige bestyrelse Hermed nedsættes første
bestyrelse, med virkning fra 1. september 2018 eller snarest derefter.
En anden væsentlig ændring i forhold til bestyrelserne er, at der nu er kommunalt
udpeget repræsentation fra alle kommuner i et dækningsområde. Det betyder, at alle
tre kommuner i samarbejdet får en plads i bestyrelsen.

Forvaltningerne i de 3 kommuner foreslår på baggrund af de muligheder som i
øjeblikket ses i lovteksten, at der udpeges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer i hver
kommune med henblik på, at der i den endelige FGU bestyrelse sidder 6
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fordelingen af de øvrige poster i bestyrelsen
afventer udmelding fra ministeriet. Hvis det viser sig efterfølgende, at der alene kan
sidde ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver kommune anbefales det, at
Kommunalbestyrelserne vælger et første medlem og et andet medlem.
Med ændringsforslaget følger, at kommunalbestyrelserne i Mariagerfjord,
Vesthimmerland og Rebild i juni måned 2018 udpeger en repræsentant til den
kommende første institutionsbestyrelse og et ekstra medlem til den endelige
bestyrelse.
Af lovteksten fremgår følgende:
Bestyrelsens sammensætning
 Et kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem fra hver kommune i
dækningsområdet (en kommune, fx en lille ø-kommune, kan godt frasige sig
retten til et bestyrelsesmedlem, ligesom der også vil kunne udpeges flere
repræsentanter fra nogle kommuner eller af kommunerne i forening. Endelig
sammensætning fastlægges i vedtægten).
 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
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-institutionen
Der er med den politiske aftale ikke taget stilling til, om udpegning bør være politikere
eller ”fagfolk” – Emnet blev drøftet på KL/KKR formandskabsmødet den 3. maj 2018
og her blev det anbefalet, at det kommunale medlem skulle være en politiker.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at
fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
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 udarbejdelse af bekendtgørelsen fastsættes vederlag på baggrund af
institutionens størrelse, og denne ydes primært til formand og næstformand.
Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget og Børne- og
Familieudvalget

Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at Beskæftigelsesudvalget udpeger et medlem til første bestyrelse af FGUinstitutionen.
- at Børne- og Familieudvalget udpeger et medlem til den permanente bestyrelse af
FGU institutionen, som indtræder, såfremt der træffes beslutning om at udvide
antallet af bestyrelsesmedlemmer til 11.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2018
Fraværende:
Beskæftigelsesudvalget udpeger Kurt Friis Jørgensen til den første bestyrelse af FGUinstitutionen.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. juni 2018
Fraværende: Lars Andresen
Børne- og Familieudvalget anbefaler Signe Nøhr til den permanente bestyrelse,
såfremt den udvides til 11 personer.
Beslutning i Byrådet den 21. juni 2018
Fraværende: Asger Andersen, Theresa Berg Andersen
Byrådet godkendte administrationens indstilling og indstillingerne i henholdsvis
Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget om udpegning af medlemmer til
bestyrelsen.

