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FORSLAG til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af VUC Vests afdelinger i Grindsted
og Varde
VUC Vest har i en henvendelse af 9. januar 2019 orienteret Region Syddanmark om, at bestyrelsen
ved VUC Vest har besluttet at nedlægge VUC Vests afdelinger i Grindsted og Varde pr. 1. august
2019 som følge af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af uddannelsesaktiviteten fra
VUC Vest til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
I Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for 2018-2019 indgår ”tilgængelighed til uddannelse” som et af indsatsområderne. I tråd med dette er det regionsrådets vurdering, at
det også er vigtigt med en god tilgængelighed til voksenuddannelsestilbud i hele regionen.
Regionsrådet anerkender, at overflytningen af uddannelsesaktivitet fra VUC Vest i forbindelse med
etableringen af den Forberedende Grunduddannelse pr. august 2019 må forventes at resultere i et
fald i antallet af årskursister på VUC. Regionsrådet vurderer i den forbindelse, at de mindre VUCafdelinger forventes at blive hårdest ramt, idet faldet i antallet af årskursister her relativt set vil være
højere end på de større VUC-afdelinger. Hertil kommer, at de mindre afdelinger i forvejen har et begrænset kursistgrundlag.
På baggrund af den fremsendte orienteringsskrivelse og notat indeholdende prognoser og fremskrivninger af årskursistsgrundlaget finder regionsrådet, at VUC Vests beslutning om at lukke afdelingerne
i hhv. Grindsted og Varde er truffet ud fra en vurdering af, at der ikke synes at være udsigt til et tilstrækkeligt årskursistgrundlag til at opretholde økonomisk bæredygtige afdelinger i Grindsted og
Varde.
Samtidig bemærker regionsrådet, at VUC Vest på trods af lukningen af afdelingen i Grindsted oplyser,
at de fortsat vil leve op til udbudskravet, idet alle VUC Vests uddannelser fortsat vil blive udbudt i Billund Kommune. Det vurderes ligeledes, at VUC Vest har et velfungerende samarbejde med de øvrige
campusuddannelser i Grindsted, hvilket bidrager positivt til at sikre uddannelsesdækningen i området.
I forhold til Varde deler regionsrådet vurderingen af, at de geografiske og transportmæssige forhold i
en vis udstrækning gør det muligt for potentielle VUC-kursister fra Varde by og opland at tage til VUC
Vests hovedafdeling i Esbjerg. Endvidere vurderes det som positivt, at VUC Vest er i løbende dialog
med FGU-institutionen og Varde Kommune om behovet for, at der evt. kan etableres forløb lokalt på
Campus Varde.
Endelig vurderer regionsrådet, at de beskrevne uddannelsessamarbejder i relation til Campus Grindsted og Campus Varde er med til at sikre og opretholde uddannelsesdækningen i de pågældende
områder.
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