Sektionen af
VUC-lærere

Finanslovsforslag – besparelser på VUC
23. oktober 2015

__________________________________________________________________________________

Kære tillidsrepræsentant!
Som vi omtalte i sektionens Nyhedsbrev af 21. oktober 2015 har regeringen fremlagt forslag til
ny Finanslov for 2016. Med finanslovsforslaget bliver VUC-området ramt – primært gennem det
såkaldte omprioriteringsbidrag, der udgør 2 pct. i 2016 og yderligere 2 pct. årligt i 2017, 2018 og
2019.
Derudover ændres taxameter for fjernundervisningen, som ikke længere vil udløse
bygningstaxameter pr. 1.01.2016.
Og så foretages der nedskæring af tilskud til ordblindeundervisning for voksne, idet
undervisningen ændres fra et holdgennemsnit på 2,5 kursist til et holdgennemsnit på 4,5 kursist.
Tæt på en halvering af taksameteret!
Samlet set kan de eventuelle besparelser – alt efter økonomien og undervisningsprofilen på det
enkelte VUC – medføre en besparelse op mod 15 % over de 4 år. Besparelserne skal medvirke til
at finansiere erhvervsskolereformen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.
Vi har erfaret, at såvel ledelserne på gymnasier som VUC’er – og ikke mindst deres bestyrelser er
gået ind i debatten om virkningerne af disse eventuelle besparelser. Vi har hørt, hvordan
medarbejderne individuelt bliver bedt om at deltage i udarbejdelse af sparekataloger m.v.
Vi skal understreger, at i spørgsmålet om medarbejdernes ageren ifm. besparelsesforslag på
VUC, er det vores opfattelse, at den enkelte TR ikke på nogen måde kan støtte op på forslag om,
at medarbejderne offentligt eller ved angivelse med navn til VUC’ets ledelse skal komme med
individuelle besparelsesforslag.
Vi må på det kraftigste tage afstand fra en sådan fremgangsmåde - uanset hvor velmenende og
demokratisk det kan være tænkt.
Vi vil i stedet pege på et samarbejde mellem GL’s TR og jer om at pege på en anderledes proces,
hvor ledelsen orienterer alle medarbejdergrupper på VUC’et om det materielle indhold i
regeringens besparelsesforslag, og at I derefter som TR med hver jeres medarbejdergruppe
(altså alle ansatte på vores overenskomst) holder møde mhp. at kommer med en samlet oversigt
over medarbejderforslag.
Vi vil her komme med bud på andre forslag til økonomiske tiltag end et ensidigt spareforslag på
lønbudgettet som flere bestyrelsesformænd og VUC-ledelser er kommet med, nemlig en
reduktion i lærerstaben/mindre tid til forberedelse/flere undervisningstimer pr. lærer som
resultat.

1

Sektionen af
VUC-lærere

Finanslovsforslag – besparelser på VUC
23. oktober 2015

__________________________________________________________________________________
Man bør efter vores opfattelse se på det totale budget med såvel indtægter som udgifter samt på
alle dele af organisationen fx
–

Kan vi udtænke nye indtægtskilder?

–

Kan der spares på ledelse og administration?

–

Kan der spares på anskaffelse af inventar?

–

Kan der spares på personalestudieture, frugtordning?

Og ikke mindst bør man se på om eventuelle store overskud fra driften gennem årene kan
nedbringes gennem underskudsbudgetteringer. I realiteten betyder besparelsesforslaget, at det
vil blive vanskeligere at generere overskud på VUC’erne, fordi det nu er endnu mere åbenlyst at
VUC’ets taksameterindtægter skal bruges til undervisning.
Vi vil meget gerne have en status på, hvordan sparediskussionerne lige nu foregår på jeres VUC:
–

Er medarbejderne indkaldt til spareforslagsmøder?

–

Foregår spare-diskussionerne udelukkende i SU/MIO?

Skriv til os på google-gruppen.
På vegne af Sektionsbestyrelsen
Lotte Klein
Formand
23 11 45 91

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
23 32 50 03

Mail: lok@uddannelsesforbundet.dk
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Fra Uddannelsesforbundets orientering om FFL 2016
AVU, FVU og ordblindeundervisning
Som nævnt i indledningen har regeringen og partierne bag erhvervsskolereformen indgået en
aftale, der finder de økonomiske midler til eud-reformen, som de forpligtede hinanden på i ved
indgåelse af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Midlerne bliver bl.a.
fundet ved indførelsen af et nyt taxameter på fjernundervisning, ved at sætte taxametret på
ordblindeundervisningen ned og ved at tilpasse taxametrene på de tidligere amtslige institutioner,
bl.a. VUC.
Fjernundervisningstaxameter.
Der indføres et nyt taxameter for fjernundervisning, der ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling tager højde for den faktiske tilrettelæggelse af undervisningen. ”Det indebærer et
lavere tilskudsniveau for fjernundervisningen, da der ikke længere gives bygningstaxameter”.
Fjerundervisningstaxametret gælder alle institutionstyper, men rammer VUC markant, da VUC
har en høj fjernundervisningsaktivitet.
Aktivitet på fjernundervisningsområdet:
Mio. 2016
Særskilt takster
for
fjernundervisning

EUD

SOSU
6

Gymnasier

13

5

VUC
138

I alt
162

Det nye fjernundervisningstaxameter vurderes til generere 162 mio. kr./år fra 2016-2020.
Fjerundervisningstaxametret bliver indført fra 1. januar 2016, hvilket er en meget kort
indslusningsfrist for institutioner i forhold til budgetter mm.
Reduktion af taxametret på ordblindeundervisningen
Taxametret på obu bliver reduceret til ”den realiserede holdstørrelse på gennemsnitlig 4,5
kursist” frem for den nuværende holdstørrelse på 2,5 kursist, som taxametret blev fastsat efter i
2007.
Det genererer et provenu på 67 mio. kr. i 2017, 65 mio. kr. i 2018, 64 mio. kr. i 2019 og 64 mio.
kr. i 2020.
Derudover igangsætter regeringen en analyse af organiseringen og kvaliteten i
ordblindeundervisningen for voksne med ”henblik på at overveje mulighederne for at styrke
kvaliteten og målrette skolernes tilbud, så den enkelte voksne ordblinde får størst mulig udbytte
af undervisningen” resultaterne skal være færdige i juni 2016. Konkret vil undersøgelsen bl.a. se
på, hvor mange gange den samme person kan deltage i et ordblindeundervisningsforløb, da der
ikke findes regler for det i dag.
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Tilpasning af taxametertilskud
Ministeriet har konstateret, at de tidligere amtslige institutioner (som sektor betragtet) i perioden
siden overgangen til statsligt selvstyre i 2007 har haft en overskud, der er højere end de øvrige
sammenlignelige institutionsområder. Derfor er aftaleparterne bag eud-reformen blevet enige om
at tilpasse taksterne på de tidligere amtslige institutioner med et samlet provenu på 280 mio. kr.
i 2017, 271 mio. kr. i 2018, 267 mio. kr. i 2019 og 267 mio. kr. i 2020.
Den konkret udmøntning af takstudvikling på AVU, FVU og ordblindeundervisningen bliver
udsendt med takstkataloget for FL2016, når den vedtages.
Aktivitet på AVU, FVU og ordblindeundervisningen:
Antal årselever
AVU
FVU
Ordblindeundervisningen

2015
11.143
1.893
1.062

2016
11.411
1.962
794

2017
10.734
1.962
791

2018
10.995
1.962
788

2019
10.995
1.962
788

Der er et fald i antallet af årselever på ordblindeområdet fra 2015-2016, der er begrundet i et
forventet lavere aktivitetsniveau, hvilket der har været tendens til i de senere år.
Aktivitetsudviklingen på FVU afspejler ikke nogen nævneværdig forventning til en aktivitets
stigning på området, hvilket kan undre, da mange voksne stadig har et stort behov for at få løftet
deres læse/skrivekompetencer, jf. PIACC undersøgelsen fra 2013.
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