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Til kommunerne   

   

   

 

Notat om proces for virksomhedsoverdragelse 

Oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) medfører, at 

aktiviteten for FGU-målgruppen i produktionsskoleforløb, almen vok-

senuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ord-

blindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse 

(KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) ophører pr. 31. juli 2019 

med undtagelse af en overgangsordning for påbegyndte forløb.  

 

Da FGU træder i stedet for disse aktiviteter, skal der derfor overdrages 

personale fra de eksisterende institutioner til de nye FGU-institutioner. 

Det kan betyde, at der skal overdrages medarbejdere som har været be-

skæftiget med egu, fx lærere på kommunale institutioner og egu-vejledere 

fra kommunerne til de nye FGU-institutioner, pr. 1. august 2019.  

 

Det vurderes dog som udgangspunkt, at det er et relativt begrænset antal 

lærere og egu-vejledere, der skal overdrages fra kommunerne til de nye 

FGU-institutioner. 

 

Det følger af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, at 

virksomhedsoverdragelsesloven (VOL) finder anvendelse ved overdra-

gelsen af medarbejderne til de nye FGU-institutioner. Det indebærer, at 

medarbejderne overføres til FGU med deres nuværende løn- og ansæt-

telsesvilkår, og at FGU-institutionerne samtidig indtræder i de rettigheder 

og forpligtigelser, der består på overdragelsestidspunktet.  

 

Egu-arbejdsopgaver og forankring 

Ansvaret for egu har påhvilet kommunerne, der har haft mulighed for at 

overlade tilrettelæggelsen af uddannelsen til andre1. Det betyder, at egu 

har været organiseret sådan, at opgaverne er blevet varetaget af såvel 

produktionsskoler, erhvervsskoler eller kommuner, fx af Ungdommens 

                                                 
1 Jf. § 1, stk. 5 i bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181960 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181960
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Uddannelsesvejledning. Ansatte beskæftiget med egu i kommunerne kan 

have undervist på fx en ungdomsskole, varetaget vejleding af elever til 

egu, virksomhedsrettet praktikpladsopsøgende arbejde samt gennemfø-

relsesvejledning.  

 

Med FGU-reformen vil FGU fremadrettet omfatte et uddannelsesspor - 

erhvervsgrunduddannelsen – som bygger på den nuværende egu. Det er 

kommunalbestyrelserne (den kommunale ungeindsats), der fremover får 

ansvaret for målgruppevurderingen, udarbejdelse af uddannelsesplanen 

og tilvejebringelse af virksomhedspraktik til egu-uddannelsessporet i 

FGU. 

 
Det praktikpladsopsøgende arbejde:  

Kommunalbestyrelsen har med etablering af FGU ansvaret for at tilveje-

bringe praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsesspo-

rets erhvervsgrunduddannelse, jf. § 2 j, stk. 5, nr. 5 lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år. Det gælder endvidere, jf.§ 2 j, stk. 7, at 

kommunalbestyrelsens opsøgende funktioner i forhold til virksomheds-

praktik m.v. skal koordineres med øvrige kommunale praktik- og virk-

somhedsopsøgende indsatser.  

 

Koordineringen skal understøtte, at virksomhederne har få og brede 

kontaktflader til kommunen. Kommunen kan, når FGU-institutionen er 

oprettet, overlade opgaven til denne, jf. FGU-lovens § 18, stk. 4.   

 

Med etableringen af FGU overdrages eksisterende aftaler med produkti-

onsskoler, og der vil ikke være hjemmel til at opretholde eksisterende 

aftaler med erhvervsskolerne om varetagelsen af den virksomhedsopsø-

gende indsats. 

 
Målgruppevurdering og gennemførelsesvejledning  

Udarbejdelse af uddannelsesplanen forankres fortsat i kommunerne.  

 

Såfremt den unge målgruppevurderes til FGU, skal det fremgå af uddan-

nelsesplanen. Desuden skal slutmålet for den unges forløb samt den for-

ventede varighed af forløbet på FGU fremgå.  

 

Undervejs i FGU vil eleverne modtage gennemførelsesvejledning som en 

del af deres uddannelsesforløb. I forløbsplanen fremgår tilrettelæggelsen 

af den enkelte unges forløb, hvilke skoledele der skal indgå i forløbet og 

løbende evaluerings- og vejledningssamtaler med egu-eleverne om forlø-

bet, herunder faglig vejledning, opfølgning på progression mv.  

 

Den hidtidige og fremtidige opgaveplacering tilknyttet EGU er vist i tabel 

1 
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Tabel 1 

Opgaver tilknyttet EGU nu og fremover i kommunerne 

Opgave Nu Fremover 

Målgruppevurdering Kommunal Kommunal 

Uddannelsesplan Kommunal Kommunal 

Praktikpladsopsøgning Kommunal 
Kommunal (Der er mulighed for 
at aftale, at opgaven varetages 
af FGU-institutionen) 

Gennemførelsesvejledning Kommunal FGU 
 

 
Processen for medarbejderoverdragelse 

Det er op til de enkelte kommuner og modtagende FGU-institutioner at 

sikre en god proces for medarbejderoverdragelsen.  

 

Vi anbefaler bl.a. af hensyn til en afklaring for medarbejderne og af hen-

syn til den nye institutions mulighed for at få overblik over medarbejder-

ressourcer til planlægning af etableringen af den nye uddannelse og 

kompetenceudvikling, at processen igangsættes og gennemføres i løbet af 

oktober – november 2018.  

 

Med denne tidsplan vil processen desuden køre samtidig med den tilsva-

rende proces for virksomhedsoverdragelse på produktionsskolerne og 

VUC’er mv. Se til inspiration tidsplanen i bilag 1. 

 

Drøftelse af processen i MED-udvalg  
Den afgivende kommunes ledelse skal i rimelig tid inddrage MED-
udvalget om medarbejderoverdragelsen til FGU i overensstemmelse med 
KL og Forhandlingsfællesskabets MED-håndbog -Rammeaftale om 
medindflydelse og medbestemmelse, uanset om det kun er nogle medar-
bejdere, der skal overdrages. 

 

Udvælgelseskriterier 

Det afgørende udvælgelseskriterium er, om medarbejderen hovedsageligt 

varetager opgaver, der overgår til den nye FGU-institution. Som tom-

melfingerregel gælder, at en medarbejder flytter med sine opgaver, når 

opgaverne, der overdrages, udgør mere end 50 pct. af medarbejdernes 

opgaveportefølje/arbejdstid. 

 

Hvor opgaveandelen ikke er entydig definerbar, kan bruges andre kriteri-

er som for eksempel om medarbejderen har kompetencer, som er rele-

vante for den nye FGU-institution, medarbejderens motivation for over-

dragelse, særlig interesse for målgruppen og udviklingsarbejde.    

 

Det bemærkes, at udvælgelseskriterierne skal iagttage forbuddet mod 

forskelsbehandling og overholde pligten til ligebehandling (barsel, gravi-

ditet), hvorved det vil være usaglige kriterier at basere udvælgelsen på 

alder, køn, etnisk oprindelse mv. 
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Skriftlig meddelelse til de berørte medarbejdere 

Meddelelse om virksomhedsoverdragelsen skal indeholde oplysninger 

om, at FGU etableres pr. 1. august 2019, at medarbejderne overdrages 

med deres nuværende opgaver og rettigheder til FGU-institutionerne, og 

at det er den modtagende FGU-institution, der skal vurdere, om der vil 

ske væsentlige ændringer af stillingsindholdet i forbindelse med overdra-

gelsen til FGU.  

 

Vi anbefaler, at de afgivende institutioner sender meddelelse til de berør-

te medarbejdere senest den 30. november 2018. Se til inspiration et 

informationsbrev i bilag 2.   

 

Information til den modtagende FGU-institution 

Det skal sikres, at den nye institutions får overblik over medarbejderres-

sourcerne. Vi anbefaler, at den afgivende kommune sender den modta-

gende FGU-institution oversigter over de medarbejdere, der overdrages 

senest den 30. november 2018.  

 

Oversigten bør indeholde oplysninger om navn, kompetenceprofil, an-

sættelsesgrad og kontaktoplysninger.  

 

Oplysningerne må iht. persondatalovgivningen videregives i det omfang, 

det er relevant for FGU-institutionens opgavevaretagelse og forudsat, at 

det på FGU-institutionen kun er medarbejdere, der har en saglig grund 

til at arbejde med oplysninger, der får dem at se.  

 

Kontakt 

Hvis der er spørgsmål til håndtering af processen, er I velkomne til at 

kontakte os direkte, jf. nedenfor eller på vores fælles mail: 

FGU@uvm.dk 

 

Marianne Winther Jarl 

Ledende jurist på overenskomstområdet  

Direkte tlf. 3392 5369 

 

Lone Hansen 

Chefkonsulent  

Direkte tlf. 6179 5173 

 

Christina Milter Stenholm Larsen  

Fuldmægtig  

Direkte tlf. 3392 5312 

 
Vedlagt: 

 Bilag 1. Tidsplan 

 Bilag 2. Kort beskrivelse af FGU 

 Bilag 3: Skema til udfyldelse med medarbejderoversigt 

mailto:FGU@uvm.dk
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 Bilag 4: Skabelon for informationsbrev om medarbejderoverdragelse 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Larsen 

Vicedirektør 


