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Til bestyrelserne på de institutioner, der i henhold til lov om institutioner 

for almengymnasiale uddannelser og almen voksenvoksenuddannelse 

m.v. er godkendt til at udbyde avu, fvu og ordblindeundervisning for 

voksne 

Værnsregler mod visse økonomiske dispositioner forud for etable-

ringen af institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)  

 

Det følger af den politiske aftale om en forberedende grunduddannelse 

(FGU), at der som led i lukningen af eksisterende institutioner/tilbud så 

hurtigt som muligt skal etableres værnsregler, der skal bidrage til, at der 

ikke i perioden frem til etableringen af FGU-institutionerne bliver truffet 

uhensigtsmæssige beslutninger med store økonomiske konsekvenser.  

 

På denne baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedt 

vedlagte bekendtgørelse den 12. februar 2018 om værn mod visse øko-

nomiske dispositioner. Bekendtgørelsen gælder for VUC’er samt for 
andre institutioner i det omfang, disse i henhold til lov om institutioner 

for almengymnasiale uddannelser og almen voksenvoksenuddannelse 

m.v. er godkendt til at udbyde avu, fvu og ordblindeundervisning for 

voksne. 

 

Dette følgebrev indeholder endvidere et afsnit om løn- og ansættelses-

forhold i perioden frem til etableringen af FGU-institutionerne.  

 

I. Bekendtgørelsen om værn mod visse økonomiske dispositioner  

Bekendtgørelsen omfatter institutioner, der i henhold til lov om instituti-

oner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenvoksenuddannel-

se mv. er godkendt til at udbyde avu, fvu og ordblindeundervisning for 

voksne.  

 

For erhvervsskoler, der også har en VUC-afdeling gælder dispositionsbe-

grænsningerne alene for den del af institutionens dispositioner, der knyt-

ter sig til VUC-afdelingen / udbuddet af avu, fvu og ordblindeundervis-

ning for voksne. 

 

Hensigten med bekendtgørelsen er forud for den kommende fraspalt-

ning af visse dele af VUC’erne at fastsætte regler om midlertidig regule-
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ring af budget- og bevillingsmæssige forhold som værn mod visse øko-

nomiske dispositioner.  

 

Bekendtgørelsen sondrer mellem tre typer økonomiske dispositioner og 

fastsætter, hvornår godkendelse fra henholdsvis institutionens bestyrelse 

og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er påkrævet. Der henvises 

nærmere til vedlagte bekendtgørelse.  

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 12. februar 2018 og gælder for dispo-

sitioner frem til den 1. august 2019, hvor den forberedende grunduddan-

nelse idriftsættes. 

 

II. Dispositioner på løn- og ansættelsesområdet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i sit tilsyn have særligt fokus på 

løn i forbindelse med afviklingen af visse aktiviteter på de relevante insti-

tutioner.  

 

Ansættelser, afskedigelser og lokal løndannelse anses som udgangspunkt 

for nødvendige økonomiske dispositioner. Den udstedte bekendtgørelse 

er således ikke til hinder for, at VUC’erne kan foretage ansættelser og 
afskedigelser i perioden frem til FGU-institutionernes etablering. Det 

forudsættes samtidig, at der kan ske lokal løndannelse inden for de ram-

mer, der fremgår af allerede gældende overenskomster, aftaler m.v., her-

under cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer og den heri optryk-

te fælleserklæring.  
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