
 

Værnsregler for Aarhus HF & VUC 

 
Som følge af den politiske aftale om en forberedende grunduddannelse (FGU), har Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet etableret værnsregler, der skal bidrage til, at der i perioden frem til etableringen af 
FGU-institutionerne ikke bliver truffet uhensigtsmæssige beslutninger med økonomiske konsekvenser. På 
denne baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedt bekendtgørelse nr. 101 af 9/2/2018 om 
værn mod visse økonomiske dispositioner.  
 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2018 og gælder for Aarhus HF & VUC frem til 1. august 
2019. 
 
I bekendtgørelsen er følgende anført: 
 
§ 2. Institutionen kan alene foretage økonomiske dispositioner, når dispositionerne er nødvendige for 
institutionens uforstyrrede varetagelse af de opgaver, som institutionen skal varetage, jf. dog § 4. 
Stk. 2. Stk. 1 omfatter økonomiske dispositioner på 50.000 kr. og derover. 

§ 3. Institutionen kan alene foretage økonomiske dispositioner, der er nødvendige, jf. § 2, og som 
overstiger 500.000 kr., når dispositionerne er godkendt af bestyrelsen. 

§ 4. Institutionen kan foretage økonomiske dispositioner, som ikke er omfattet af § 2, men som overstiger 
1.000.000 kr., når dispositionerne efter ansøgning fra bestyrelsen er godkendt af Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet. 

 

Procedure for Aarhus HF & VUC: 

Bekendtgørelsen anfører at økonomiske dispositioner, der er nødvendige for institutionens uforstyrrede 

varetagelse af de opgaver, som institutionen skal varetage, og som overstiger 500.000 kr. skal godkendes af 

bestyrelsen. 

Til styring af dette indsættes en godkendelsesramme på 499.999 kr. i skolens fakturaflowsystem på alle 

medarbejdere, der normalt har en høj godkendelsesramme dog eksklusiv rektor. Det betyder, at alle 

regninger på kr. 500.000 og derover skal godkendes af skolens rektor, som skal sikre, at regningen er i 

overensstemmelse med formandskabets tidligere godkendte disposition. 

Skolen er pt. bekendt med, at følgende dispositioner i 2018 overstiger 500.000 kr.: 

• Betaling af kvartalsregninger vedr. afdrag/rente/bidrag på 2 kreditforeningslån fra Realkredit Danmark. 

• Betaling af årsregning vedr. elektronisk undervisningsmateriale fra Systime. 

• Årlig betaling af censurudgifter på det gymnasiale område til Censurbanken. 

• Betaling af Copydan i forbindelse med undervisningen. 

• Betaling til Aarhus Business College for lån af lærere og lokaler i forbindelse med forlagt undervisning. 

• Betaling til Airteam vedr. køleanlæg og VAV-styring for auditorier (forventet pris excl. moms 520.000) 

Såfremt Aarhus HF & VUC ønsker at foretage yderligere dispositioner skal formandskabet godkende disse 

inden de iværksættes.  



Aarhus HF & VUC vurderer, at administration af Driftsoverenskomstparterne og videregivelse af deres 

taxameter er undtaget herfra, da det ikke er dispositioner foretaget af Aarhus HF & VUC, men blot en 

administration af Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for 

voksne $7-8. 

Institutionen kan desuden foretage økonomiske dispositioner, som ikke er nødvendige for institutionens 

uforstyrrede varetagelse af de opgaver, som institutionen skal varetage, men som overstiger 1.000.000 kr., 

når dispositionerne efter ansøgning fra bestyrelsen er godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Aarhus HF og VUC har pt. ingen dispositioner omfattet heraf. 

Det skal dog bemærkes, at i 2016/2017 blev det besluttet at etablere en tagterrasse til en samlet værdi af 

ca. 1,5 mio. kr. I 2017 påbegyndte man dette arbejde. Dispositionen er foretaget før bekendtgørelsens 

ikrafttrædelse og er derfor ikke omfattet heraf.  Efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse mangler kun 

færdiggørelsen og slutafregningen for tagterassen. Slutafregningen overstiger dog 499.999 kr., hvorfor den 

alligevel medtages her. 

 

Ledelsen indstiller: 

• At bestyrelsen godkender den foreslåede procedure.  

• At bestyrelsen derved også har godkendt ovennævnte dispositioner. 

• At bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at godkende evt. yderligere dispositioner og 

efterfølgende orienterer bestyrelsen. 

 


