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Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Jørgen Clement – udpeget EA-Sydvest 
Peder Foldager – udpeget af kommunerne 
Brian Lyst – udpeget ved selvsupplering  
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Anne Muff -  medarbejderrepræsentant 
Cindie Fredensborg Jønsson  - kursistrepræsentant 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
 
Referat af mødet d.28 marts klokken  
 
Formanden havde forfald, hvorfor næstformanden ledede mødet! 
 
Ad. 1. Siden sidst: Frants uddybede punktet vdr. lukninger af afdelingerne i Varde og 
Grindsted: Punkt 1. Region Syd har fremsendt deres udtalelse vdr. lukningerne af de to 
afdelinger, som er vedlagt her:  
 
FORSLAG til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af VUC Vests afdelinger i Grindsted 
og Varde VUC Vest har i en henvendelse af 9. januar 2019 orienteret Region Syddanmark om, 
at bestyrelsen ved VUC Vest har besluttet at nedlægge VUC Vests afdelinger i Grindsted og 
Varde pr. 1. august 2019 som følge af gentagne besparelser på finansloven og overflytning af 
uddannelsesaktiviteten fra VUC Vest til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). I Region 
Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for 2018-2019 indgår 
”tilgængelighed til uddannelse” som et af indsatsområderne. I tråd med dette er det 
regionsrådets vurdering, at det også er vigtigt med en god tilgængelighed til 
voksenuddannelsestilbud i hele regionen. Regionsrådet anerkender, at overflytningen af 
uddannelsesaktivitet fra VUC Vest i forbindelse med etableringen af den Forberedende 
Grunduddannelse pr. august 2019 må forventes at resultere i et fald i antallet af årskursister på 
VUC. Regionsrådet vurderer i den forbindelse, at de mindre VUC afdelinger forventes at blive 
hårdest ramt, idet faldet i antallet af årskursister her relativt set vil være højere end på de 
større VUC-afdelinger. Hertil kommer, at de mindre afdelinger i forvejen har et begrænset 
kursistgrundlag. På baggrund af den fremsendte orienteringsskrivelse og notat indeholdende 
prognoser og fremskrivninger af årskursistsgrundlaget finder regionsrådet, at VUC Vests 
beslutning om at lukke afdelingerne i hhv. Grindsted og Varde er truffet ud fra en vurdering af, 
at der ikke synes at være udsigt til et tilstrækkeligt årskursistgrundlag til at opretholde 
økonomisk bæredygtige afdelinger i Grindsted og Varde. Samtidig bemærker regionsrådet, at 
VUC Vest på trods af lukningen af afdelingen i Grindsted oplyser, at de fortsat vil leve op til 
udbudskravet, idet alle VUC Vests uddannelser fortsat vil blive udbudt i Billund Kommune. Det 
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vurderes ligeledes, at VUC Vest har et velfungerende samarbejde med de øvrige 
campusuddannelser i Grindsted, hvilket bidrager positivt til at sikre uddannelsesdækningen i 
området. I forhold til Varde deler regionsrådet vurderingen af, at de geografiske og 
transportmæssige forhold i en vis udstrækning gør det muligt for potentielle VUC-kursister fra 
Varde by og opland at tage til VUC Vests hovedafdeling i Esbjerg. Endvidere vurderes det som 
positivt, at VUC Vest er i løbende dialog med FGU-institutionen og Varde Kommune om 
behovet for, at der evt. kan etableres forløb lokalt på Campus Varde. Endelig vurderer 
regionsrådet, at de beskrevne uddannelsessamarbejder i relation til Campus Grindsted og 
Campus Varde er med til at sikre og opretholde uddannelsesdækningen i de pågældende 
områder.  
 
Venlig hilsen  
 
Stephanie Lose Regionsrådsformand 
  Beslutning i Regionsrådet den 25-03-2019 

  

Indstillingen godkendt. 
  
2 medlemmer, Enhedslisten, stemte imod med følgende begrundelse:  

Vi finder ikke, at høringssvarene er skarpe og præcise nok i forhold til beskrivelsen af de negative 
konsekvenser som lukning af de 3 VUC’er har. Ligesom der heller ikke anvises nogle mere forpligtende 
løsninger på uddannelsesproblemerne i udkantsområder. 
 
Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder. 

 

Bilag 

  
• Bilag 1 - Høring om nedlæggelse af afdelinger ved VUC Vest 

• Bilag 2 - Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af VUC-afdelinger i Grindsted og 
Varde 

 
Punkt 2. Lukninger af 8 VUC afdelinger rundt i landet har givet en del presseomtale og på den 
baggrund er der kommet en række politiske udmeldinger fra forskellige partier mht. 
mulighederne for at omprioriteringsbidraget på 2 % eventuelt skal udfases fra 2020 – dette 
afhænger selvfølgelig af at der kan etableres et flertal for forslaget efter valget! 
 
2:  Orientering ved formanden: Bent orienterede om en personalesag og rektors løn. 
 
Ad 3. Budget 2019 og 2020 – 2021: Bestyrelsen vedtog det forelagte budget for 2019 og 
gjorde opmærksom på, at budgetterne for overslagsårene 2020 – 2021 er beregnet uden 
omprioriteringsbidrag – hvis det fastholdes for f.eks. 2020 vil det betyde, at der skal 
effektiviseres for yderligere 1. mill. for at budgettet kan give 0,5 mill. i overskud.  

 
Ad. 3 Regnskabsaflæggelse: Revisoren fremlagde regnskabet for 2018. Regnskabet er 
revideret uden bemærkninger og fremlagt for bestyrelsen - regnskabet blev godkendt. 
 
Ad.4. Ny regnskabsinstruks: På baggrund af indførelse af nyt lønsystem og nyt bogsystem 
samt ændringer i personalesammensætningen er der udarbejdet en ny regnskabsinstruks som 
hermed blev vedtaget! 
 
Ad. 5. Optagelse af et tillægslån på 6 mill. + omlægning af eksisterende lån i Kreditforening: 
Med afsæt i den sunde økonomi som institutionen befinder sig i besluttede bestyrelsen sig for 
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at afsøge mulighederne for et tillægslån på 6 mill. til at sikre en fortsat fornuftig likviditet samt 
mindre vedligeholdelsesprojekter. 
 
Ad. 6. Bestyrelsens stillingtagen til driftsoverenskomstansøgere: 
 
Uddannelsesudvalget indstiller i bilaget over for Bestyrelsen, at de to indkomne ansøgninger 
om driftsoverenskomstaftale på FVU fra, henholdsvis UC plus A/S og LINGUISTA Education 
afslås, på baggrund af, at de ikke er omfattet af de uddannelsesinstitutioner der er nævnt i §15 
i BEK nr. 1796 af 27. december 2018, samt på baggrund af Regionsrådets høringssvar til VUC 
vests FVU-plan 2018, af 7. juni 2018, der vurderer, at der er et passende antal udbydere af 
FVU og Ordblindeundervisning i VUC Vests driftoverenskomstområde. Bestyrelsen besluttede 
at følge indstillingen. 
 

 
Ad. 7 Evt.: Susanne doodler forslag til nyt bestyrelsesmøde i juni. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frants 

 


