VUC Syd
Att.: John Egebjerg-Johansen/Jens Degn
Chr. X´s Vej 39
6100 Haderslev

Regional Udvikling
Uddannelse og mobilitet
Kontakt: Annette Keller
Annette.Keller@rsyd.dk
Direkte tlf. 29 20 19 95
X. november 2019
Journal nr. 19/42181
Side 1/2

FORSLAG
Region Syddanmarks høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomst på forberedende voksenundervisning (FVU) hos VUC Syd
VUC Syd har den 23. oktober 2019 anmodet om Region Syddanmarks høringssvar til VUC Syds ønske om ikke at indgå
driftsoverenskomst om FVU, Forberedende Voksenuddannelse med UCPlus A/S, UCPlus Sprogcenter Sønderborg.
Region Syddanmark anbefaler, at VUC Syd ikke indgår driftsoverenskomster om FVU med UCPlus A/S, UCPlus Sprogcenter Sønderborg. Anbefalingen skal blandt andet ses i lyset af, at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vurderer, at
der allerede er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU i VUC Syds geografiske dækningsområde, da der endvidere er
tegn på, at der i forvejen er overkapacitet i dækningsområdet, og da dækningsområdets FVU-aktiviteter må forventes at
blive reduceret, fordi FGU pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, er det Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts samlede vurdering, at man ikke kan støtte op om UCPlus A/S
anmodning om driftsoverenskomst.
Af Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts høringssvar til VUC Syds FVU-plan for 2019 fremgår det, at udvalget vurderer, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske
dækningsområde i 2018. Voksenuddannelsescentret og dets driftsoverenskomstparters tilbud blev i 2018 benyttet af 10
% af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed var voksenuddannelsescentrets og dets driftsoverenskomstparters FVU-aktivitet dels steget i forhold til aktiviteten i 2017, og lå endvidere lidt over
den daværende regionale målsætning om at nå ud til 7 % af de læsesvage i det geografiske dækningsområde.
Det bemærkes endvidere i høringssvaret, at udvalget er opmærksom på, at målgruppen for FVU har ændret sig, fordi
den forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Dette vil medføre en betydelig aktivitetsnedgang hos VUC Syd og dets
driftsoverenskomstparter. En aktivitetsnedgang, der formentligt ikke kan opvejes af den aktivitetsfremgang, som de to
nye FVU-fag, FVU-digital og FVU-engelsk, vil indebære.
Derudover lægger administrationen vægt på, at VUC Syds uddannelsesudvalg også har udtrykt bekymring for det samlede udbud i det geografiske dækningsområde, fordi VUC Syd i forvejen har indgået driftsoverenskomst med mange
forskellige udbydere, og herunder, at nogle af de eksisterende driftsoverenskomstparter i forvejen når ud til nogle af de
samme målgrupper, som UCPlus også ønsker at nå. Endvidere lægger administrationen vægt på, at VUC Syd har oplyst, at kun én af de nuværende fem øvrige driftsoverenskomstparter p.t. opfylder kravene til minimumsaktivitet, og at en
driftsoverenskomstpart for nyligt er gået konkurs. Dette kan, efter administrationens vurdering, være tegn på, at der i
forvejen er overkapacitet i VUC’ ets geografiske dækningsområde.
Endvidere har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i juni 2019 truffet en principiel afgørelse i en anden sag,
hvor der ligeledes var tale om en aktør, der ikke hører til i VUC ’ets geografiske dækningsområde. Her vurderede STUK,
at retten til at opnå driftsoverenskomst, der er omtalt i FVU-bekendtgørelsens § 15, stk. 2, efter styrelsens retslige vurdering hjemmelmæssigt skal forstås i tæt sammenhæng med og respekt af VUC’ ets grundlæggende og lovfæstede
forpligtelse til at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud i sit geografiske dækningsområde. Dermed har en aktør ikke en
ubetinget ret til at opnå driftsoverenskomst i ethvert geografisk dækningsområde, hvis de opfylder de aktivitetsmæssige
betingelser herfor.
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Samlet set er det derfor Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts samlede vurdering, at man ikke kan støtte op om UC
Journal nr. 19/42181
Side 2/2

Plus A/S anmodning om driftsoverenskomst.
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