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Præcisering af udbudsforpligtelse
Aftalepartierne bag eud-reformen har aftalt at justere udmøntningen af
den aftalte besparelse på undervisningstaxameteret på ordblindeundervisning for voksne (OBU), således at der indføres et tillægstaxameter for
virksomhedsrettet OBU. Nærmere information om tillægstaxameteret
følger.
I forlængelse heraf har aftalepartierne endvidere aftalt, at der skal ske en
præcisering af udbydernes generelle udbudsforpligtelse samt udtrykt forventninger om at der fortsat oprettes hold med få deltagere.
På denne baggrund skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet præcisere
udbydernes generelle forpligtelse til at sikre et tilstrækkeligt udbud, jf. §
13 i OBU- bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at:
”Voksenuddannelsescenteret er ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud, således at det sikres, at alle, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 1, kan modtage OBU inden for en rimelig geografisk afstand (…).”

Det er styrelsens forventning, at VUC og driftsoverenskomstparter som
minimum opretter OBU-hold, når der kan samles 6 kursister, idet holdstørrelsen dog skal tilpasses kursisternes individuelle behov, jf. OBUbekendtgørelsens § 7. For så vidt angår virksomhedsrettet OBUundervisning forventes institutionerne som minimum at oprette hold,
når der kan samles 3 kursister.
Personer, der er berettiget til et OBU-tilbud, skal således have garanti
for, at der oprettes hold uden unødig forsinkelse, hvis den nævnte volumen er til stede.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil opfordre til, at I orienterer om
ovenstående praksis på jeres hjemmeside.
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Styrelsen vil følge udviklingen på området og vil i den forbindelse følge
op på henvendelser om uopfyldte ønsker om ordblindeundervisning for
voksne. Såfremt der viser sig problemer på området, vil undervisningsministeren overveje behovet for en ændring af lov om forberedende
voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne med henblik
på at indføre en skærpelse af den generelle udbudspligt for udbyderne.
Herudover vil ministeriet følge aktivitetsudviklingen i den virksomhedsrettede OBU-undervisning nøje med henblik på at vurdere, at der ikke
sker en utilsigtet stigning i aktiviteten på de virksomhedsrettede OBUtilbud.
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