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Bemærkninger vedr. driftsoverenskomst m.m.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne vil gerne kvittere for muligheden for at kommentere
udkast til standarddriftsoverenskomst og udkast til tilsynsvejledning.
Vi finder, at det er et godt og nødvendigt initiativ med ensartede retningslinjer for VUC’s samarbejde med
driftsoverenskomstparterne, når VUC skal balancere i rollen som myndighed over for andre institutioner og
som udbyder af de samme uddannelser, ovenikøbet inden for samme geografiske område.
Som det fremgår af vores høringssvar til de nye bekendtgørelser finder vi, at det samlede initiativ til
justering af styringskonceptet for FVU kan bidrage til en bedre opgaveløsning med klarere retningslinjer for
samarbejdet.
I forhold til standarddriftsoverenskomsten har vi konkrete forslag til tekstændringer indsat med kursiv skrift
samt flg. bemærkninger:
4.1.
Vi forventer, at de nødvendige vejledninger justeres i henhold til det nye styringskoncept, hvis der er behov
for dette, fx vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.
5.4. c)
Det fremgår, at FVU-lærere skal have mulighed for at indgå i netværk med FVU i VUC’s geografiske
dækningsområde. Vi foreslår en ændring i forhold til en erhvervsskole, der kan have driftsoverenskomst
med flere VUC-centre.
Ændringsforslag: Slet sætningen: ”, der udbyder FVU i VUC’s geografiske dækningsområde.”
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7.2-7.4.
Med de nuværende formuleringer stiller vi spørgsmålstegn ved om mulighederne i driftsoverenskomsten
svarer til de friere rammer i udkastet til ny bekendtgørelse.
7.5.
I henhold til vores høringssvar til ny bekendtgørelse har vi foreslået, at erhvervsskolerne får mulighed for at
annoncere FVU og OBU udbud i sammenhæng med skolernes markedsføring af erhvervsuddannelser og
arbejdsmarkedsuddannelser, hvis dette er uden for VUC’s normale dækningsområde, for at give et reelt
billede af mulighederne på erhvervsskolerne.
10.4.
Vi foreslår, at teksten ændres til:
Driftsoverenskomstparten er forpligtet til straks at give VUC skriftlig underretning om ændringer, som har
relevans for driftsoverenskomstpartens udbud af FVU og OBU. Fx:
a) ændringer i ledelsen vedr. FVU og OBU
b) hovedadresse
c) afdelingsadresse(r)
d) ejerforhold
Andre forhold af væsentlig betydning for driftsoverenskomstpartens muligheder for at opfylde sine
forpligtelser i henhold til driftsoverenskomsten.
11.2.
For at tage højde for evt. ændringer i taksterne eller takstgrundlag generelt, foreslår vi, teksten tilføjes:
Ministeriet for Børn og Undervisning justerer årligt de gældende takster, som VUC kan tilbageholde.
11.3.
Ændring af betalingsloven
Under drøftelser om et nyt styringskoncept har ministeriet flere gange givet tilsagn om, at ændre
betalingsloven så uddannelsesinstitutioner med driftsoverenskomst kan modtage betaling for FVU og OBU
direkte fra kommunen i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Vi genfremsætter dette forslag for at reducere bureaukrati imellem kommuner, VUC og
driftsoverenskomstparter.
Bemærkninger til Udkast til Tilsynsvejledning
Vi finder det positivt, at det indledningsvist er præciseret, at vejledningen indeholder eksempler på temaer,
der kan indgå i tilsynet, så vejledningen ikke opfattes som en bruttoplan, der skal følges. Vi foreslår, at det
præciseres yderligere, så VUC ikke opfatter vejledningen som et krav om, at alle temaer skal indgå i den
årlige tilsynsplan.
Ligeledes er det væsentligt, at tilsynsvejledningen lægger op til dialogbaseret tilsyn.
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Uanmeldte tilsynsbesøg
Vi foreslår flg. tilføjelse:
Et uanmeldt besøg vælges, når man ønsker at tilse elementære forhold og besøget tilrettelægges, så det
forstyrrer så lidt som muligt og varer så kort som muligt. Et uanmeldt besøg skal ikke tilrettelægges, så det
lægger beslag på lærerens tid, og det kan ikke forventes, at ledelse eller administration er tilstede på det
valgte tidspunkt.
Uanmeldt besøg kan være velegnet til at påse, at fx procedure for fraværsregistrering er overholdt, og at
lokalerne er tidssvarende.
Implementering af det nye styringskoncept
Som anført i høringssvaret til ny bekendtgørelse ser vi frem til implementeringen af det nye
styringskoncept. For at sikre en effektiv og god implementeringsproces foreslår vi, at
Undervisningsministeriet tager initiativ til at understøtte denne proces med fx lokale informationsmøder,
så alle institutioner får de samme informationer og mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

Mie Poulsen
Uddannelseskonsulent
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