Hobro, 11.april 2019

Til
Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland kommune.
I forbindelse med etablering af FGU Himmerland med placering af tre undervisningssteder i institutionens
dækningsområde; Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner har FGU bestyrelsen besluttet en
bygningsstrategi, som blandt andet indeholder følgende ønsker til placering af undervisningssteder med
start 01.08.19:
-

Mariagerfjord Kommune
FGU Skolen placeres på Døstrupvej 1-3, 9500 Hobro og skal rumme 123 årselever
Vesthimmerland Kommune
FGU Skolen placeres i Aars og skal rumme 114 årselever
Rebild Kommune
FGU Skolen placeres på Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring og skal rumme 68 årselever

Specifik i Vesthimmerland Kommune har FGU institutionen særlige udfordringer med hensyn til
bygningsmassen og således placering af et fremtidigt undervisningssted idet Vesthimmerland kommunes
nuværende to produktionsskoler; Kongshøjgaard og Næsbyhus, begge er placeret uhensigtsmæssigt i
forhold til de ønsker FGU Himmerlands bestyrelse og ledelse har til placering af skolen. Det er helt
afgørende for FGU Himmerland, at skolen i Vesthimmerland Kommune placeres i umiddelbar tilknytning til
kommunens øvrige ungdomsuddannelsestilbud, infrastruktur og ungdomsmiljø.
Løsningen i Års, som FGU Himmerlands bestyrelse peger på, kan i skrivende stund ikke offentliggøres idet
der pågår forhandling med sælger. Det vurderes imidlertid, at FGU Himmerland står over for en investering
i størrelsesordenen 10-12 millioner kroner inden bygningsmassen og grunden som helhed er klar til
undervisning, produktion og praksis i FGU-regi.
På ovennævnte baggrund, og med afsæt i kommunens muligheder for at yde tilskud til anlægsudgifter jf.
§31 i Lov nr. 698 om Institutioner for forberedende grunduddannelse anmoder FGU Himmerland og et
etableringstilskud på
4.000.000,00 kroner.
Fra Vesthimmerlands kommune.
FGU Himmerland har både på kort og på langt sigt et ønske om at interagere og samarbejde med øvrige
interessenter på ungdomsuddannelsesområdet, det lokale erhvervsliv samt offentlige institutioner, hvilket
fordrer at institutionen placeres på en adresse i Års og sikrer uddannelsens centrale placering over en
længere årrække.
Vi vurderer, at det både på kort og langt sigt, er et økonomisk optimalt udgangspunkt at etablere et
undervisnings sted, som institutionen ejer 100% fra opstartsdatoen 01.08.19.

Vi håber, at Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland Kommune vil se velvilligt på vores ansøgning.
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