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Til det midlertidige styre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermed fremsendes ifølge aftale med Ulla Koch referat fra mødet den 12. 
november 2019 til det midlertidige styres godkendelse.  
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Med venlig hilsen 
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Referat af møde i det midlertidige styre, 12.11 2019  
Sinatur, Østerøvej 121, Nyborg, kl. 11:00-14:00 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Herudover deltog John Egebjerg-Johansen og Jens Degn. 
Referat: Jens E. Degn 
 
Dagsorden 
1: Underskriftsark 
2: Godkendelse af referat fra mødet den 24.9 2019  
3: Drøftelse af udkast til lønpolitik  
4: Godkendelse af ny regnskabsinstruks for VUC Syd 
5: Godkendelse af kvartalsregnskab og opfølgning på genopretningsplan samt 
masterplan 
6: Godkendelse af bygnings- og tidsplan for flytning til Aabenraa 
7: Behandling af ansøgning om driftsoverenskomst  
8: Udkast til revideret sammensætning af Uddannelsesudvalget 
9: Godkendelse af Indberetning af klassekvotient for den 2-årige hf 
10: Gensidig orientering  
11: Eventuelt  
 
 
Referat 
Punkt 1: Underskriftsark 
Underskrevet 
 
Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 24.9 2019  
Godkendt uden bemærkninger 
 
 
Punkt 3: Lønpolitik 
Ulla Koch redegjorde for indholdet i den nye chefaftale, herunder for 
bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen skal forhandle øverste leders løn og skal 
derudover sikre, at institutionen har en lønpolitik for de øvrige ledere samt at 
lønudviklingen på institutionen som helhed er fornuftig og forsvarlig. 
 
For øverste leder har det midlertidige styre fået en ramme, som det 
midlertidige styre har valgt at udnytte med begrundelse i, at der er tale om en 
kompleks ledelsesmæssig opgave. Det midlertidige styre har fravalgt at benytte 
resultatløn og har valgt, at der ikke skal være mulighed for at bruge 
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engangsvederlag ift. den øverste leder.  
 
Herefter gennemgik Ulla Koch udkastet til politik for de øvrige ledelsesniveauer 
samt den generelle lønpolitik. Jens Degn forlod mødet under den del af 
drøftelsen, der vedrørte den konkrete indplacering af lederniveauerne 2-4.   
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og bad om, at Ulla 
Koch, John Egebjerg-Johansen og Sara Skinderholm arbejder videre med 
oplægget. Det midlertidige styre bad om, at det bliver præciseret, at 
engangsvederlag for ekstraordinær indsats alene gælder niveauerne under 
niveau 1 og, at det alene kan komme på tale i ekstraordinære og enestående 
situationer. Det midlertidige styre bad videre om, at det præciseres at 
kvalifikationstillæg gives for kvalifikationer initieret af 
ansættelsesmyndigheden. Endelig bad det midlertidige styre om, at der som del 
af den generelle lønpolitik beskrives en drøftelsesproces, hvor afdelingsledere 
og tillidsrepræsentanter indgår, så der kommer en høj grad af transparens 
omkring ledelsens beslutninger og prioriteringer af tillæg. Den generelle 
lønpolitik forelægges til drøftelse i SU, når udkastet er færdigt. 
 
 
4: Godkendelse af ny regnskabsinstruks for VUC Syd 
John Egebjerg-Johansen forelagde udkast til ny regnskabsinstruks, som bygger 
på den nye organisering.   
 
Det midlertidige styre godkendte udkastet til regnskabsinstruks med 
bemærkning om, at den sendes til revisor til gennemsyn og kommentar. 
 
 
5: Godkendelse af kvartalsregnskab og opfølgning på genopretningsplan og 
masterplan 
John Egebjerg-Johansen gennemgik udkast til kvartalsregnskab for 3. kvartal. 
Regnskabet viser et et lidt bedre resultat end ventet til trods for lavere 
omsætning. Det kan henføres til lavere omkostninger, hvilket blandt andet 
skyldes forsinkelse på enkelte af de omkostningsudløsende aktiviteter i 
genopretningsplanen samt muligvis også periodisering. VUC Syd arbejder på en 
nærmere afklaring af dette.  
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og bad om en 
nærmere gennemgang af bagvedliggende årsager og forskydninger, til brug for 
orientering af ministeriet og Uddannelsesudvalget.  
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6: Godkendelse af bygnings- og tidsplan for flytning til Aabenraa 
John Egebjerg-Johansen gennemgik planerne. Servere flyttes til ESIS den 20.12. 
De sidste administrative arbejdspladser flyttes senest i uge 7. Der laves mindre 
justeringer i Aabenraa, så der sikres gode og forsvarlige arbejdspladser til alle 
flyttede medarbejdere i Aabenraa. I den sammenhæng laves der en mindre 
ombygning ift. lejemålet til UC Syd. 
 
Det midlertidige styre tog planen til efterretning. 
 
 
7: Behandling af ansøgning om driftsoverenskomst  
John Egebjerg-Johansen gennemgik udkast til påtænkt afgørelse på ansøgning 
om driftsoverenskomst fra AOF Sydjylland. 
 
Det midlertidige styre godkendte svarudkastet med bemærkning om, at der skal 
tilføjes afsnit om, at VUC Syd og de nuværende driftsoverenskomstparter 
vurderes at have den fornødne kapacitet til at servicere de elever, der kom i 
klemme i AOF Syds konkurs. Den påtænkte afgørelse oversendes til Region 
Syddanmark til høring.  
 
 
8: Udkast til revideret sammensætning af Uddannelsesudvalget 
John Egebjerg-Johansen gennemgik udkast til ny sammensætning af 
uddannelsesudvalget. 
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning med bemærkning om, 
at det skal tydeliggøres, at udvalget rådgiver bestyrelsen, samt at styret 
deltager på det første uddannelsesudvalgsmøde med henblik på rammesætning 
af udvalgets opgave.  
 
 
9: Godkendelse af indberetning af klassekvotient for den 2-årige hf 
VUC Syd skal indberette gennemsnitlig klassekvotient til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet. Indberetningen skal godkendes af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen godkendte indberetningen. 
 
10: Gensidig orientering  
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Laust Joen Jakobsen orienterede om, at han skal til møde med Folketingets 
uddannelsesudvalg.  
 
Jens Degn orienterede om indgået brev fra Tønder Kommunes 
uddannelsesstrategiske netværk, hvori der orienteres om, at Tønder Kommune 
har stoppet arbejdet med at etablere et samarbejdende driftsfællesskab 
omkring VUC undervisningen i Tønder. 
 
Ulla Koch orienterede om, at næste møde i styret holdes fredag den 13.12 2019 
i DAs lokaler, ved siden af VUC Foreningen.  
 
/Mødet hævet 13.15 
. 
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