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Bilag 2: datagrundlag og metode
VUC skal overdrage aktiviteten for unge under 25-årige på AVU, FVU
OBU til FGU1. Notatet beskriver datagrundlag og metode for beregning
af aktivitetsandele.
Anvendte data
Det enkelte VUC har indberettet kursistaktivitet for 2016 og 2017 fordelt
på uddannelser. For AVU, FVU og OBU er aktiviteten indberettet fordelt kursister på under og over 25 år. Data er for FVU og OBU fratrukket DOP.
På baggrund af oplysninger fra Undervisningsministeriets databank
http://statweb.uni-c.dk/Databanken) og Danmarks Statistik er udspaltningsprocent og lønproportion korrigeret for de i brevet nævnte undtagelsesbestemmelser.
Der er anvendt oplysninger på institutionsniveau om regnskabsførte
årskursister og udbetalte tilskud til VUC i regnskabsårene 2016 og 2017
til beregning af, hvor stor en del af omsætningen, der skal overdrages2.
Der er anvendt formålsfordelte regnskaber for 2016 og 2017 til beregning af lønandel af VUC’s samlede tilskud til den aktivitet, som skal
overdrages. Beregningen er foretaget som gennemsnit for hele sektoren.
Fra Undervisningsministeriets databank er anvendt tal for unge under 25
år på VUC fordelt på kommuner for 2014 og 2015 til brug for beregning
af overdragelse til flere FGU-institutioner.
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VUC omfatter voksenuddannelsescentre og erhvervsskoler med VUC-aktivitet
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Beregningen er foretaget på institutionsniveau og ikke som tidligere oplyst i orienteringsbrev juni 2018 ud fra de gennemsnitlige tilskud til VUC under ét for forskellige
uddannelsesaktiviteter.
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Beregning af andele til overdragelse
VUC’s indberetninger er sammenholdt med det samlede udbetalte tilskud forbundet med de tre uddannelser og med det udbetalte aktivitetsbestemte tilskud til VUC’s øvrige uddannelser.
Derved er der en beregnet procentandel af institutionens samlede aktivitetsbestemte omsætning (tilskud) tilknyttet aktivitet, der skal overdrages3.
Dette tilskud har finansieret institutionens løbende drift såvel som erhvervelse og vedligeholdelse af samt afskrivninger på aktiver (bygninger
og udstyr mv.) og udgør derved fundamentet for udspaltningsprocenten4.
Beregningen af udspaltningsprocenten er foretaget som et gennemsnit af
aktivitetstal og tilskudstal for 2016 og 2017.
Da VUC er aktivitetsstyret og taxameterfinansieret, er der ikke centralt
fastsat en lønsumsramme for, hvor stor en medarbejderandel og hvilke
medarbejdere, der skal overdrages til FGU.
Overdragelse til flere FGU-institutioner
Der er ved vurdering af, i hvilket omfang et VUC skal udspalte sine aktiver/passiver og overdrage personale til mere end ét FGU beregnet den
procentandel af, i hvilke kommuner det enkelte VUC’s indberettede kursistbestand bor.
Kommuneandelene er efterfølgende fordelt på de 27 FGUdækningsområder, så overdraget VUC-aktivitet kan fordeles på dækningsområder.
Afgrænsning og bagatelgrænser for overdragelse til flere FGU-institutioner
Der er endvidere fastsat bagatelgrænser for at sikre hensigtsmæssig volumen i overdragelserne.
Der er fastsat en bagatelgrænse på 10 årselever/årskursister som et minimumsniveau for et fuldtidslærerårsværk. Overdragelserne er dermed
samlet i færre transaktioner. Det enkelte VUC skal stadig aflevere aktivitet svarende til samme antal årskursister, og den enkelte FGU-institution
vil stadig modtage aktivitet svarende til samme antal årskursister.
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Udgangspunktet for nøglen til overdragelsesandelen er, hvad staten hidtil har betalt
for den aktivitet, som overdrages til FGU. Overdragelsesandelen eller udspaltningsprocent fastlægges ved at beregne dels aktivitetsgrundlaget (ÅE-andel i målgruppen på
VUC), dels den gennemsnitlige pris (taxametertilskud) pr. ÅE ud fra faktiske udbetalt
tilskud i 2017 beregnet på grundlag af § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
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Udspaltningsprocenten anvendes på VUC’s årsregnskaber og åbningsbalancen for
FGU-institutioner pr. 1. august 2019. Proces og grundlag er fastsat i overdragelses- og
sammenlægningsplanen
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