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Fastsættelse af særskilt vederlag
Baggrund
Der kan ydes særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for varetagelse af
funktionen som institutionsleder, jf. bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Det følger
af § 5, stk. 2, at det særskilte vederlag først udbetales efter den periode,
bestyrelsesformanden har varetaget funktionen som institutionsleder.
Det følger af lovbemærkningerne til FGU-institutionsloven, at honoraret
fastsættes inden for rammerne af Finansministeriets cirkulære af 4. juli
2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Det indebærer, at særlige vederlag fastsættes på timelønsbasis eller lignende, og at
der skal være sammenhæng mellem vederlagets størrelse og tidsforbrug.
Timesats
Timesatsen for formandens arbejde i funktion som institutionsleder er
ud fra Finansministeriets retningslinjer fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til højest 363,69 kr. pr. time (2018-niveau).
Opgaver
Bestyrelsesformanden varetager følgende opgaver som institutionsleder,
indtil denne er ansat:
o Forberedelse af ansættelse af institutionsleder
o Kontakt med institutioner, der skal overdrage aktiver/passiver og
medarbejdere til FGU-institutionen
o Samarbejde og dialog med relevante aktører om forberedelse af institutionens idriftsættelse, der rækker ud over hvad bestyrelsesformanden i øvrigt skal have med de pågældende aktører
Arbejdsbelastning
Opgørelse af den forventede arbejdsbelastning skal ses i sammenhæng
med, at bestyrelsesformanden i forvejen kan oppebære et honorar for sit
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virke som bestyrelsesformand, og at der ikke kan ydes både honorar og
særskilt vederlag for udførelse af samme opgave.
Det er bestyrelsen, der godkender bestyrelsesformandens timeopgørelse
og indsender til Undervisningsministeriet med henblik på udbetaling af
det særskilte vederlag.
Det særskilte vederlag kan maksimalt udgøre 50.000 kr.
Dokumentation
Som grundlag for et særskilt vederlag skal der etableres et skriftligt aftalegrundlag mellem bestyrelsen og bestyrelsesformanden.
Til inspiration er vedlagt en skabelon for et skriftligt aftalegrundlag mellem bestyrelsen og bestyrelsesformanden om særskilt vederlag for funktionen som institutionsleder.
Uanset, om I anvender skabelonen, er det et krav, at bestyrelsesformanden løbende dokumenterer sit tidsforbrug i funktionen som institutionsleder.
Ved afregning af honorar med Undervisningsministeriet kræves, at der
indsendes et af bestyrelsen underskrevet timeregnskab for formandens
arbejde i funktionen som institutionsleder.
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