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Kommissorium for midlertidigt styre på VUC Syd  

 

Med virkning fra den 11. september 2018 og indtil videre indsættes efter 

bemyndigelse fra undervisningsministeren og i medfør af § 20, stk. 3, i 

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af den 23. marts 2018, et mid-

lertidigt styre for VUC Syd.   

 

Det midlertidige styre skal varetage samtlige bestyrelsesopgaver i henhold 

til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-

senuddannelse, anden relevant lovgivning og institutionens vedtægt, her-

under de opgaver, der er pålagt VUC Syds bestyrelse som følge af styrel-

sens afgørelse af 7. marts 2018 om opfølgning i forhold til tilskudsadmi-

nistration, faglig og pædagogisk kompetence samt revision mv. Opmærk-

somheden henledes samtidig på styrelsens tilbagemelding af 25. maj 2018 

vedr. påbud om oplysninger vedrørende hf-lærere på VUC Syd. 

 

Det midlertidige styres opgaver 

Medlemmerne af det midlertidige styre skal frem til 15. oktober 2018 

løse de opgaver, der er nævnt nedenfor. 

 

For det første skal de umiddelbart tage stilling til VUC Syds helt aktuelle 

likviditetsbehov og sikre, at der er midler til at afholde de nødvendige 

udgifter i september og oktober 2018.  

 

For det andet skal de sikre, at der tilvejebringes et fuldstændigt og veldo-

kumenteret overblik over VUC Syd’s forventede indtægtsgrundlag (og 
sammensætningen af dette), omkostninger og likviditetsudviklingen må-

ned for måned i 2018 og 2019. De nævnte oplysninger skal opgøres både 

med og uden spareforslag som det midlertidige styre måtte pege på som 

nødvendige for at sikre et sundt økonomisk grundlag for institutionens 

videre drift. I relation til spareforslag skal der udarbejdes forslag til en 

handlingsplan med de tiltag, der anbefales gennemført, hvis institutionen 
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skal blive økonomisk bæredygtig. Handlingsplanen skal ledsages af en 

konkret tidsplan for de enkelte aktiviteter. 

 

For det tredje skal de vurdere, om den bygningsmasse, institutionen råder 

over, er tilstrækkeligt afstemt i forhold til det aktuelle og fremtidige be-

hov. I den sammenhæng skal etableringen af de kommende FGU-

institutioner ligeledes indgå i overvejelserne.   

 

For det fjerde skal det midlertidige styre tilvejebringe et samlet grundlag 

for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan træffe beslutning om, 

hvorvidt der i VUC Syd er det fornødne grundlag for, at de opgaver, 

som institutionen varetager, fortsat kan varetages i regi af VUC Syd 

og/eller skal varetages helt eller delvist på anden vis.  

 

For det femte skal de pege på, hvordan man kan sikre en forsvarlig lokal 

varetagelse af VUC Syds uddannelsesopgaver. Disse initiativer kan ek-

sempelvis dreje sig om tilpasninger af organisationen og muligheden for 

spaltninger eller justeringer af VUC Syds nuværende organisation. 

 

For det sjette skal de specifikt vurdere, hvorvidt de tilskudsadministrative 

stramninger på VUC Syd, som er anbefalet af revisor og indført på bag-

grund af styrelsens tilsynssag, er tilstrækkelige til at sikre en lovlig og for-

svarlig tilskudsadministration, og vurdere konsekvenserne heraf i forhold 

til tidligere års tilskudsudbetalinger, jf. også revisors påtegning på årsrap-

porten 2017 om effekt af eventuelle tilskudsbeskæringer og/eller tilbage-

betalingskrav fra Undervisningsministeriet.  

 

Det midlertidige styre skal senest den 25. september 2018 afgive en fore-

løbig status til styrelsen, herunder levere en tidsplan for det videre arbej-

de med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag og forslag til handlings-

plan for styrelsen.  

 

Sammensætningen af det midlertidige styre. 

Det midlertidige styre består af: 

 Ulla Koch, formand for VUC Sjælland og formand for VUC Besty-
relsesforeningen 

 Laust Joen Jacobsen, formand for Campus Bornholm 

 Peter Amstrup, administrerende direktør for Rybners, Esbjerg 

 Lars Mortensen, tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet. 

 
 


