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Referat af bestyrelsesseminar og møde d. 9 december 2019 
 
 
 
  
Ad. 1. Oplæg ved rektor Lene Yding, VUC Nord om vision og strategi for VUC Nord. Lene gav 
et flot oplæg, hvor hun stillede skarp på de problemstillinger hun oplever som leder af VUC 
Nord – problemstillinger, hvor vi om end som et noget mindre VUC alligevel godt kunne 
genkende de fleste. 
 
Herefter gav rektor Frants Regel sit bud på mulige udfordringer og deraf følgende strategier for 
den nærmeste fremtid – oplægget blev drøftet og flere af temaerne tages op i det kommende 
år. 
 
Ad. 2. Oplæg om lønpolitik for ledelsen ved VUC Vest(bilag) Bestyrelsen vedtog en lønpolitik for 

ledelsen ved VUC Vest som vedlægges her i sin fulde ordlyd!: 

 

 Lønpolitik for ledere ved VUC Vest 

 

Formål 

Lønpolitikken skal sikre, at VUC Vest kan rekruttere og fastholde dygtige ledere, som kan 
understøtte skolens strategi og udvikling. 
Lønpolitikken skal sikre gennemskuelighed og klare linjer for aflønning af skolens ledere. 

 

Retningslinjer for løndannelse og lønudvikling 

 
Ledere på VUC Vest er ansat i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og DJØF. 
 
Lederens løn tager afsæt i stillingens placering i ledelseshierarkiet. 
 

Lederens løn skal afspejle såvel lederens kvalifikationer og erfaring som stillingens 
kompleksitet og tyngde. 

 
Lederen kan påvirke sin lønudvikling ved aktivt at bidrage til opnåelse af VUC Vests 
strategiske mål, indsatser og resultater. 
 
VUC Vest anvender ikke resultatløn til lederne - ligesom der ikke anvendes åremålsansættelser. 
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Den enkelte leder indplaceres inden for normallønsområdet, som er fastsat til +/- 20 pct. af 
medianlønnen for stillinger i lønramme 35-40 på tværs af det statslige område. 

 

Lønforhandling 

Rektors løn forhandles mellem formandskabet for bestyrelsen og rektor. Bestyrelsen giver med 

vedtagelsen af denne politik formandsskabet bemyndigelse til at indgå aftaler med rektor på 

bestyrelsens vegne. Bestyrelsen giver ligeledes rektor bemyndigelse til at forhandle løn med øvrige 

ledere. 

Løn for lederne forhandles, når en af forhandlingsparterne ønsker det, som udgangspunkt hvert andet år. 

Ministeriet godkender lønniveauet for skolens rektor på baggrund af indstilling fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen godkender en samlet lønpakke for øvrige chefer og ledere på baggrund af indstilling fra 

rektor.  

 

Forhandlingselementer og sammensætning af lønpakken 

I forhold til forvaltningen af chefaftalen/løndannelsen på VUC Vest gælder at ingen ledere kan 
være højere lønnet end rektor. Øverste chef udgør alene institutionens niveau 1(Lønramme 
37), mens øvrige chefer er på niveau 2(lønramme 36). 

Lønpolitikken er aftalt mellem ledelsen og bestyrelsen på VUC Vest d. 9. december 2019 og 
evalueres inden udgangen af 2021. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Anette Nicolaisen    Bent Jørgensen 

Formand     Næstformand 

 
 
Frants Regel 
Rektor 
 
Ad. 3. Budget 2020(bilag) 
 
Det fremlagte budget for 2020 blev gennemgået: Budgettet viser et fald i aktiviteten fra 778.5 
årskursister i 2018 til forventet 485 årskursister i 2021. Det betyder et fald i kursist indtægterne 
på i alt 6.083.599,- kr. Hertil kommer bortfald af socialt taksameter på 521.941,- kr., højere 
lønudgifter på. Årsværk end oprindelig beregnet på 1.774.810, - kr. samlet set et behov for en 
budgetbesparelse på 8.380.350,- kr. Med reduktion på i alt 8 årsværk samt besparelser på 
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rengøring, pr., IT m.m. er der indarbejdet en samlet besparelse som har fuld gennemslagskraft 
i 2021 på i alt 9.108.070,- kr. 
 
Budgettet for 2020 giver på denne baggrund et forventet overskud på 1.261.012, - kr. og 
ligeledes et overskud i 2021 på i alt 820.909, - kr. 
 
På denne baggrund blev budgettet vedtaget! 
 
Evt. Intet! 
 
 
Frants Regel  


