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GL: Høringssvar til udkast om større vederlag til bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne 

 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har fået udkast til ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af be-
styrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i høring. Æn-
dringerne følger af aftalen om EUD-reform: "Fra folkeskole til faglært" indgået i november 2018. I udkastet opjusteres 
erhvervsskolernes bestyrelsesvederlag med 20 pct. Stigningens størrelse fremgår ikke umiddelbart af den politiske af-
tale. 
 
GL finder det væsentligt, at alle ungdomsuddannelser og voksenuddannelser behandles ligeværdigt uafhængig af insti-
tutionsform – også i forhold til vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Derfor vækker det bekymring, at der er politisk øn-
ske om at hæve bestyrelseshonoraret med 20 pct. på erhvervsskolerne, imens VUC samt almene gymnasier og hf-
kurser ikke løftes tilsvarende. Det endda på trods af, at der er flere fusionerede institutioner med udbud af erhvervs-
uddannelser, der har valgt at høre under institutionsformen almene gymnasier. Ændringen kan fremadrettet have den 
utilsigtede konsekvens, at fusionerede institutioner i højere grad vælger at fusionere under lov om erhvervsskoler. 
 
GL opfordrer derfor forligspartierne til, at lade vilkårene for honorar være ens for alle institutioner, der udbyder 
ungdoms- og voksenuddannelser. Hvis der er politisk ønske om differentiering, bør det være på baggrund i instituti-
onernes uddannelsesudbud ikke institutionstype.      
 
GL har noteret sig en ændring, der umiddelbart ligger ud over aftalen om EUD-reformen. Af bekendtgørelsesudkastet 
lægges der op til en ny kategori for de største erhvervsskoler med flere end 5.000 årselever. Der lægges op til at for-
manden på den største erhvervsskole vil få 2,75 gange så meget, som en formand på den mindste skole. GL kan ikke 
støtte denne yderligere graduering mellem store og små institutioner, og slet ikke som det foreslås indført, hvor det 
kun skal gælde for erhvervsskoler. 
 
Udover bekendtgørelsesændringerne nævnes gennemførelse af bestyrelseskursus for nye bestyrelsesmedlemmer på 
erhvervsskoler i høringsbrevet. GL bakker op om dette og vil foreslå, at et sådan løft bredes ud til alle institutionsty-
per.   
 
Principielt skal institutionerne kompenseres ved politiske omkostningskrævende tiltage. Med den nuværende finan-
siering vil der ellers være risiko for, at ressourcerne til stigningen tages fra undervisningen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tomas Kepler 
Formand for GL 
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