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Information om fælles løsninger
Det fremgår af Aftale om bedre veje til uddannelse og job indgået af Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten, at ministeren kan forpligte institutionerne til at anvende
fælles løsninger, herunder indkøbsaftaler og faktureringssystemer mv.,
ligesom en række af de øvrige uddannelsesinstitutioner i den statslige
sektor.
De fællesstatslige løsninger har som formål at frigøre mere tid i den enkelte FGU-institution til at fokusere på kerneopgaven, som er undervisning af FGU-eleverne, i stedet for eksempelvis lønudbetaling, udlægsafregning eller regnskabs- og administrationsopgaver.
Derudover kan fælles løsninger hæve kvaliteten i varetagelsen af de opgaver, som ikke er FGU-institutionens kerneopgave, gennem øget specialisering, faglige synergier og øget mulighed for at tiltrække specialiseret
arbejdskraft mv.
De fælles løsninger på FGU-institutionerne udgøres af:
 de fælles systemer, herunder systemunderstøttelse af økonomistyring (Navision Stat), fakturering (IndFak), lønudbetaling (SLS),
kompetenceudvikling (Campus), rekruttering (e-rekruttering) og rejse- og udlægsafregning (RejsUd).
 fælles administrations- og regnskabsservices (Statens Administration)
 fælles understøttelse af IT-driften (Statens It)
 Indfasning på statens indkøbsaftaler og SKI i perioden op til og efter 1. august 2019.
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Der er i forlængelse heraf nedsat en række arbejdsgrupper, som skal understøtte en smidig overgang til de fællesstatslige løsninger og sikre den
konkrete tekniske implementering af løsningerne på de nye FGUinstitutioner frem mod skolestart 1. august 2019.
Udover repræsentanter fra produktionsskolerne og VUC sidder også
Undervisningsministeriet med i arbejdsgrupperne sammen med Finansministeriet, der er leverandør af de fællesstatslige løsninger. Arbejdsgrupperne mødes til workshops ca. 15 gange i oktober og november,
hvor de forskellige løsninger præsenteres, og arbejdsgrupperne drøfter de
tekniske aspekter af implementeringen.
Der vil blive nedsat en referencegruppe med bredere repræsentation fra
sektoren, som skal præsenteres for arbejdsgruppernes arbejde forud for
den endelige udmelding af opgavesnit mellem de fælles løsninger og
FGU-institutionerne primo 2019.
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