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Udsendelse af opdaterede ansøgningsskemaer til ansøgning om
driftsoverenskomst for FVU- og OBU-undervisning med VUC +
opdaterede driftsoverenskomster om udbud af FVU og OBU
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har opdateret følgende dokumenter:
 Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVUundervisning med VUC
 Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for OBUundervisning med VUC
 Standarddriftsoverenskomst om udbud af FVU
 Standarddriftsoverenskomst om udbud af OBU
Ændringerne består primært i opdatering af paragrafhenvisningerne, så
der henvises til gældende bekendtgørelser.
Herudover skal opmærksomheden henledes særligt på følgende afsnit:

Tilbageholdelse af tilskud/forskud
I pkt. 11.1 er tilføjet en bestemmelse om, at VUC i særlige tilfælde kan
tilbageholde tilskud/forskud. Det gælder, når tilsyn indikerer, at afregningsgrundlaget er behæftet med alvorlige fejl. I disse tilfælde udsættes
den endelige afregning, indtil der foreligger et korrekt grundlag for afregning med driftsoverenskomstparten. Bestemmelsen er indsat efter en
konkret sag, hvor et VUC’s tilskudskontrol med en driftsoverenskomstparts aktivitetsindberetning afdækkede store uregelmæssigheder, der vurderedes at have medført udbetaling af for meget i tilskud til den pågældende driftsoverenskomstpart.

Aflønning og ansættelsesvilkår for driftsoverenskomstparternes undervisere
STUK skal endvidere benytte lejligheden til at præcisere kontraktens bestemmelse i pkt. 12.1 om, at driftsoverenskomstparten forpligter sig til at
sikre, at medarbejdere hos driftsoverenskomstparten, der underviser i
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FVU og OBU, er ansat og aflønnet på vilkår, der svarer til vilkårene i den
for området gældende overenskomst. VUC skal sikre, at dette element
indgår i tilsynet med driftsoverenskomstparten. Baggrunden for denne
præcisering er, at Uddannelsesforbundet ved en henvendelse til STUK
har gjort opmærksom på, at der trods bestemmelsen i pkt. 12.1, er driftsoverenskomstparter, der ansætter undervisere på vilkår, der er væsentlig
ringere end de overenskomstmæssige vilkår på området.

VUC bedes sikre, at dette brev og vedhæftede materiale straks videreformidles til alle driftsoverenskomstparter.
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