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Om opgaven med fastsættelse af institutionens vedtægt og
konstitueringen af den nye bestyrelse
I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018
konstituerede institutionernes første bestyrelser sig efter en midlertidig
vedtægt fastsat af undervisningsministeren. Den første bestyrelses
opgave er at forberede institutionen til at kunne udbyde den
forberedende grunduddannelse fra august 2019.
Som del af forberedelserne er det den første bestyrelses opgave at
fastsætte den ordinære vedtægt, som udgør rammen om den nye
bestyrelses virke (jf. § 60, stk. 2 i lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse).
I dette brev sender vi en vejledende procesplan for, hvordan den første
bestyrelse fastsætter en vedtægt og sørger for, at de
udpegningsberettigede udpeger bestyrelsesmedlemmerne af den nye,
ordinære bestyrelse, så den kan konstituere sig snarest muligt efter
uddannelsesstart.
Vejledende procesplan
Eftersom udpegningsprocessen for flere af de udpegningsberettigede
myndigheder, organisationer og lignende kan tage tid, anbefales det, at
den første bestyrelse på møde i maj eller tidligt juni fastsætter
institutionens vedtægt.
Institutionen bør hurtigt efter bestyrelsens fastsættelse af institutionens
ordinære vedtægt kontakte de udpegningsberettigede myndigheder,
organisationer og lignende, med henblik på, at processen med
udpegningen kan være afsluttet senest i august 2019.
OBS! Vær opmærksom på, at vedtægten tidligst kan træde i kraft ved
offentliggørelsen på institutionens hjemmeside jf. lovens § 2, stk. 4.
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Opgave/tid

Maj – juni
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bestyrelsen).
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de konkrete
bestyrelsesmedlem
mer

August –
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Ikrafttrædel
se af
vedtægt og
konstitueri
ng af ny
ordinær
bestyrelse

Om vedtægten, den ordinære bestyrelse, angivelsen af
udpegningsberettigede og selvsupplering
Den første bestyrelse skal fastsætte vedtægten, jf. bestemmelserne i lov
om institutioner for forberedende grunduddannelse § 2, stk. 3 og § 17.
Vedtægten skal følge den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
fastsatte standardvedtægt og udfyldes i henhold til §§ 2-4 i
bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for
forberedende grunduddannelse.
Lovens bestemmelser, kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201722
og her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208235
Bekendtgørelsen kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202899
Standardvedtægten, som skal anvendes, kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206387
OBS! Vær opmærksom på, at I anvender den senest bekendtgjorte
standardvedtægt jf. link ovenfor, der er bilag til bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner
for forberedende grunduddannelse.
OBS! Vær opmærksom på, at I ikke uden styrelsens godkendelse må
ændre i standardvedtægtens ordlyd på andre måder end angivet i
bekendtgørelsens §§ 2-4.
Bestyrelsens størrelse og angivelse af de udpegningsberettigede
Under fastsættelsen af vedtægtens bestemmelser om bestyrelsens
størrelse, og hvem der skal være berettigede til at udpege medlemmer til
bestyrelsen, skal den første bestyrelse følge bestemmelserne i kapitel 3 i
lov om institutioner om forberedende grunduddannelse som ændret ved
§ 1, nr. 1 i lov om ændring af lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse.
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Ifølge disse bestemmelser er det den første bestyrelse, der skal
bestemme, hvilke af arbejdsmarkedets organisationer, som skal være
berettigede til at udpege medlemmer til bestyrelsen.
OBS! Det er vigtigt, at den første bestyrelse sikre sig, at de ønskede
udpegningsberettigede myndigheder, organisationer og lignende også er
indforstået med udpegningsretten. De udpegningsberettigede
myndigheder, organisationer og lignende skal i vedtægten anføres, så de
er entydigt identificerbare. Det skal være tydeligt, hvilke organisationer,
der skal modtage brev fra den første bestyrelse om at udpege konkrete
medlemmer til bestyrelsen.
Udpegningen af medarbejderrepræsentanter vil tidligst kunne ske i
august, eftersom medarbejderne først virksomhedsoverdrages til FGUinstitutionerne pr. 1. august 2019. Den første bestyrelse opfordres derfor
til at forestå en proces i august med henblik på, at medarbejderne vælger
sine repræsentanter til bestyrelsen.
I lighed med ovenstående opfordres bestyrelsen til umiddelbart efter
uddannelsesstart at forestå en proces blandt institutionens elever med
henblik på at få udpeget den tilforordnede elevrepræsentant til
bestyrelsen.
Om selvsupplering
Den første bestyrelse kan vælge at fastsætte i den ordinære vedtægt, at et
antal af den ordinære bestyrelses udefrakommende stemmeberettigede
medlemmer skal udpeges ved selvsupplering. Institutionens
medarbejdere og elever kan således ikke udpeges til bestyrelsen ved
selvsupplering. Selvsuppleringen kan ske, hvis det samlede antal
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger 11 (dog § 11,
stk. 3 som ændret ved § 1, nr. 1 i lov om ændring af lov om institutioner
for forberedende grunduddannelse). Formålet med selvsupplering er at
tilføre bestyrelsen forskellige (særlige) kompetencer.
Det er de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til
den nye ordinære bestyrelse, der udpeger det antal medlemmer, der ifølge
vedtægten skal udpeges til bestyrelsen ved selvsupplering.
Den første bestyrelse skal fastsætte en procedure i den ordinære vedtægt
for, hvordan beslutningen om selvsuppleringen afgøres i tilfælde af
stemmelighed blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer, og
hvornår selvsuppleringen skal være foretaget – eksempelvis senest 1
måned efter bestyrelsen har konstitueret sig.
Ikraftsættelse af vedtægten og overgangen til den nye ordinære
bestyrelse
Den første bestyrelse skal ved fastsættelsen af den ordinære vedtægt
indsætte en dato for vedtægtens ikrafttrædelse. I fastsættelsen af datoen
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skal den første bestyrelse vurdere, hvornår den forventer, at have løst
sine opgaver med at forberede institutionen til uddannelsesstart (se i
øvrigt bestemmelsen udfoldet i bekendtgørelsen om visse midlertidige
regler for institutioner for forberedende grunduddannelse § 1).
Den første bestyrelse anbefales, at fastsætte datoen til et tidspunkt
snarest efter uddannelsesstart den 1. august, hvor det forventes, at
udpegningen af den nye ordinære bestyrelse vil være afsluttet.
Såfremt alle udefrakommende medlemmer af den nye ordinære
bestyrelse ikke er blevet udpeget på den fastsatte ikrafttrædelsesdato, så
forlænges den første bestyrelse sin funktionsperiode, indtil alle
udefrakommende medlemmer til den ordinære bestyrelse er blevet
udpeget og har sat den ordinære vedtægt i kraft ved fastsættelse af en
allonge til den ordinære vedtægt (se standardvedtægtens
ikrafttrædelsesbestemmelser § 14).
Giver fastsættelsen af vedtægten anledning til spørgsmål, er I velkommen
til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Kasper Lykke Kirkelund Søndergaard
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 50 16
Kasper.Lykke.Kirkelund.Sondergaard@stukuvm.dk
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