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Information om regnskab og bevilling for 2018, fastsættelse af særskilt vederlag, information om overdragelsesprocenter og lønsum
Information om bevilling, processer og retningslinjer for 2018
Der er vedlagt en informationsskrivelse om bevilling samt processer og
retningslinjer for regnskabsåret 2018. Informationsskrivelsen med tilhørende bilag 1, 2 og 3 er af teknisk karakter.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få svar om forvaltningen
af midler, regnskabsregler mv. på informationsmøde om sekretariatsbetjening af FGU-institutionernes første bestyrelser den 2. november 2018.
Information om bevilling, processer og retningslinjer for 2019
Processer og retningslinjer for regnskabsmæssig behandling for den periode i 2019, hvor I som institution endnu ikke har egne systemer, er ved
at blive fastlagt, og der sendes derfor en informationsskrivelse om regnskabsmæssig behandling for 2019 snarest muligt.
Det vil her bl.a. fremgå, at I fra januar 2019 kan disponere over jeres
institutions grundtilskud for 2019. Grundtilskuddene fremgår af forslag
til finanslov for 2019, § 20.55.02.10, har halv effekt i 2019 og udgør
1.973.500 kr. pr. institution og 872.000 kr. pr. yderligere skole.
Grundtilskuddene opgjort pr. institution fremgår nedenfor.

1 institution
1 institution
1 yderligere skole

1 institution

Institution
FGU Bornholm
FGU Helsingør m.fl.
FGU Aalborg
FGU Viborg m.fl.
FGU Kolding m.fl.
FGU Lolland m.fl.
FGU Gladsaxe m.fl.
FGU Hjørring m.fl.

Grundtilskud 2019
1.973.500
2.845.500

3.717.500

1. november 2018
Sagsnr.:18/12782

2 yderligere skoler

1 institution
3 yderligere skoler

1 institution
4 yderligere skoler
1 institution
5 yderligere skoler

FGU Morsø m.fl.
FGU Mariagerfjord m.fl.
FGU Aarhus
FGU Herning m.fl.
FGU Esbjerg m.fl.
FGU Svendborg m.fl.
FGU Holbæk m.fl.
FGU Holstebro m.fl.
FGU Horsens m.fl.
FGU Randers m.fl.
FGU Sønderborg m.fl.
FGU Høje Taastrup m.fl.
FGU Slagelse m.fl.
FGU Køge m.fl.
FGU Halsnæs m.fl.
FGU København m.fl.
FGU Vejle m.fl.
FGU Albertslund m.fl.
FGU Odense m.fl.

4.589.500

5.461.500
6.333.500

De aktivitetsbaserede tilskud fremgår af forslag til finanslov for 2019, §
20.55.01.10.
Når forslag til finanslov for 2019 er vedtaget, vil der blive udarbejdet en
tilskudsinstruks, hvor aktivitetsindberetninger, tælleprincipper, forskudsmodel mv. vil blive fastlagt.
Da 2019 er et overgangsår, er vi særligt opmærksomme på at sikre institutionernes likviditetsflow.
Fastsættelse af særskilt vederlag
Der er vedlagt en informationsskrivelse om fastsættelse af et eventuelt
særskilt vederlag til bestyrelsesformanden som følge af dennes funktion
som leder for FGU-institutionen, indtil en leder er ansat.
Informationsskrivelsen er bilagt en skabelon, der kan bruges som inspiration til et aftalegrundlag mellem bestyrelsen og bestyrelsesformanden om
fastsættelse af et særskilt vederlag.
Information om overdragelsesprocent og lønsum som overdrages fra VUC til FGU
Der er vedlagt en informationsskrivelse med oplysninger om overdragelsesprocent og lønsum, som overdrages fra VUC til FGU. Informationsskrivelsen er vedlagt 3 bilag, bilag A, B og C.
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Mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder
Der er vedlagt brev, der giver jer mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen.
Skabelon til ansættelseskontrakt eftersendes snarest.
Frikøb af medarbejdere
Der er vedlagt en vejledning til frikøb af medarbejdere til opgaver for
FGU-institutionen.
Vejledningen er bilagt en skabelon for frikøbsaftale samt et regneark med
eksempel på frikøbsopgørelse.

Med venlig hilsen

Martin Larsen
Vicedirektør
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