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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. ansøgning fra SOPU om godkendelse af
placering af udbud af Grundforløb 1 i Farum, Furesø Kommune
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har i brev af
1. december 2015 om anmodning om indstilling til ansøgning fra SOPU
om godkendelse af placering af udbud af Grundforløb 1 i Farum, Furesø
Kommune anmodet om REUs indstilling til
1) skolens ansøgning, jf. nedenfor, samt
2) ministeriets administrative praksis, som beskrevet i nævnte brev af 1.
december 2015.
MBUL oplyser, at baggrunden for anmodningen er, at SOPU København og Nordsjælland i mail af 12. november 2015 har ansøgt om godkendelse til at udlægge udbud af grundforløbets første del til Farum med
virkning fra den 1. januar 2016.
REU behandlede udkastet på møde i rådet den 11. december 2015 tilslutter sig på den baggrund en yderligere konkretisering af MBULs administrative praksis, som beskrevet i nævnte brev fra ministeriet af 1.
december 2015, idet REU noterer, at ministeriet allerede i oktober 2014
udmeldte, at i overgangsperioden frem til og med 31. juli 2017 er det
forudsat, at ændring af de nuværende udbudsgodkendelser, herunder
ændring af den geografiske placering af udbud m.v., før den 1. august
2017 kun vil komme på tale i helt særlige tilfælde.
I forhold til den konkrete ansøgning fra SOPU indstiller et flertal i REU,
at ansøgningen afvises på nuværende tidspunkt, idet der henvises til den
igangværende udbudsrunde, hvor det fremtidige udbudsbillede fastlægges. REU lægger her vægt på, at der efter det oplyste er uenighed i forhold til, hvorvidt den ønskede ændring af geografisk placering er til gene
for de berørte institutioner.
REU opfordrer dog samtidig de berørte institutioner om at afsøge mulighederne for at gennemføre det pågældende udbud i samarbejde mel-
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2
lem institutionerne i en overgangsperiode indtil den igangværende udbudsrunde er gennemført.
På baggrund af støtteerklæringer fra både borgmesteren i Furesø Kommune og regionsrådet støtter et mindretal i REU (KL og Danske Regioner) ansøgningen fra SOPU, idet der lægges vægt på hensynet til at sikre
en geografisk spredt dækning af uddannelsesudbuddet. Danske Regioner
tilføjer, at ansøgningen desuden baserer sig på overvejelser om intelligent
uddannelseslokalisering og henviser til, at ansøgningen også baserer sig
på lokale strategier om institutionssamarbejder og campustankegang.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

