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Nyt styringskoncept for forberedende voksenundervisning (FVU) 

og ordblindeundervisning for voksne (OBU) 

Pr. 1. januar 2017 træder nye bekendtgørelser vedrørende forberedende 
voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) 
i kraft.  
 
Bekendtgørelserne kan ses på retsinformation:  
FVU: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185610  

OBU: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185633  

 
Bekendtgørelsesændringerne sætter rammerne for et nyt styringskoncept, 
når VUC indgår driftsoverenskomster om FVU- og OBU-udbud.  
 
De væsentligste ændringer er: 
 
 Driftsoverenskomstparter får ret til driftsoverenskomst ved en aktivitet 

på minimum 2 årskursister (OBU) hhv. 5 årskursister (FVU). 
 Der indføres standarddriftsoverenskomster med fast takst.  
 Bedre betalingsflow, idet VUC forpligtes til at afregne betaling til drifts-

overenskomstparter senest en måned efter udbetalingen fra ministe-
riet og kommuner. 

 Driftsoverenskomstparter får friere etableringsret inden for hele VUC's 
dækningsområde. 

 Der indføres klageadgang til STUK over afslag på indgåelse af og ved 
opsigelse af driftsoverenskomst. 

 VUC's tilsynsforpligtelse gøres mere gennemsigtig og standardiseret gennem en 
tilsynsvejledning udarbejdet af ministeriet. 

 
I forbindelse med høringen over bekendtgørelserne, der fandt sted i pe-
rioden 13. oktober til 10. november 2016, har der primært været be-
mærkninger til tre centrale emner, nemlig geografisk dækningsområde, 
etableringsret og økonomiske forhold.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil på den baggrund henlede op-
mærksomheden på følgende: 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185610
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185633


 

 2 

Geografisk dækningsområde: VUC og driftsoverenskomstparter kan i 
almindelighed ikke udbyde FVU og OBU uden for VUC'ets geografiske 
dækningsområde uden skriftlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra det 
VUC, der har ansvaret for det aktuelle geografiske dækningsområde. 
 
Etableringsret: Justeringerne af FVU-bekendtgørelsens § 16 og OBU-
bekendtgørelsens tilsvarende bestemmelser i § 14 giver VUC mulighed 
for gennem planen for centerets udbud at angive, hvor driftsoverens-
komstparten skal være (”minimum for udbuddet”), men ikke hvor de 
ikke må være. Driftsoverenskomstparten kan således agere i hele VUC’s 
geografiske dækningsområde, så længe det ikke sætter VUC’s eller andre 
driftsoverenskomstparters ansvar for forsyningssikkerheden over styr (§ 
16 stk. 3 i FVU-bekendtgørelsen og § 14 stk. 3 i OBU-bekendtgørelsen). 
Det nye styringskoncept konstituerer dermed en friere etableringsret. 
 
Økonomiske forhold: En lang række driftsoverenskomstparter fandt, at 
de foreslåede centralt fastsatte beløb, som VUC må tilbageholde af det 
udbetalte tilskud for driftsoverenskomstparternes aktivitet, var for høje. 
Taksterne er på den baggrund justeret, så VUC må tilbageholde 190 kr. 
pr. tilskudsudløsende deltager på FVU og 400 kr. pr. tilskudsudløsende 
deltager på OBU 
 
Overgangen til nyt styringskoncept, videreførelse af eksisterende 
driftsoverenskomster: 
Styrelsen vil opfordre VUC’er og driftsoverenskomstparter til at indgå 
driftsoverenskomster efter det nye koncept snarest muligt.  
 
Hvis parterne er enige om at gå over på standarddriftsoverenskomsten 
kan dette ske umiddelbart pr. 1. januar 2017 uden hensyntagen til de 
sædvanlige opsigelsesvarsler. 
 
Alternativt kan en eksisterende driftsoverenskomst opsiges med det var-
sel, der findes i den aktuelle driftsoverenskomst, for derefter at overgå 
direkte til det nye styringskoncept, eller VUC kan forlange, at der skal 
søges om ny driftsoverenskomst efter de fra 1. januar 2107 gældende 
regler. 
 
Ansøgning om driftsoverenskomst: 

Efter reglerne i det nye styringskoncept har en uddannelsesinstitution, 
der er omfattet af bekendtgørelsens liste over mulige driftsoverens-
komstparter, ret til at ansøge om driftsoverenskomst. 
 
Den ansøgende institution skal sandsynligøre, at den kan opnå en årlig 
minimumsaktivitet på 5 henholdsvis 2 årskursister for FVU og OBU, for 
at have ret til driftsoverenskomst. 
 
Ved udformningen af en ansøgning skal der anvendes det af styrelsen 
udarbejdede ansøgningsskema, som er tilgængeligt på ministeriets hjem-
meside: 
FVU: 
http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-
voksenuddannelser/Forberedende-
voksenundervisning/Driftsoverenskomster 

http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Forberedende-voksenundervisning/Driftsoverenskomster
http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Forberedende-voksenundervisning/Driftsoverenskomster
http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Forberedende-voksenundervisning/Driftsoverenskomster
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OBU: 
http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-
voksenuddannelser/Forberedende-
voksenundervisning/Ordblindeundervisning-for-
voksne/Driftsoverenskomster 
 
Ved afslag har den ansøgende part mulighed for at anke afgørelsen til 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som herefter vil træffe den ende-
lige afgørelse. 
 
VUC kan vælge at indgå driftsoverenskomst med uddannelsesinstitutio-
ner, der forventeligt har en lavere aktivitet, når lokale forhold taler her-
for. En afgørelse truffet af VUC i denne sammenhæng, kan ikke ankes til 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne Anthony 
Chefkonsulent 
Direkte tlf. +45 33 92 57 90 
Susanne.Anthony@stukuvm.dk 
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