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Udvidelse af samarbejdet omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Beslutningstema
Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner har gennem beslutninger i de respektive kommunalbestyrelser
henvendt sig med henblik på at indgå i det eksisterende samarbejde omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).

Sagsfremstilling
I dag indgår Brøndby som driftskommune i et samarbejde om danskuddannelse på VSK med Albertslund, Glostrup, Ishøj, Tårnby, Dragør og Vallensbæk Kommuner. Hvidovre Kommune er løst tilkoblet.
Undervisningen foregår hovedsageligt i Glostrup og herudover er der en satellit i Kastrup.
Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner indgår pt i et samarbejde med den selvejende institution, Ballerup Sprogcenter om danskuddannelse. Denne samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018. Rødovre Kommune har tidligere meddelt, at de ønsker at trække sig fra dette samarbejde og søge etableret
en samarbejdsaftale med VSK. De to øvrige kommuner ønsker at indgå samarbejdsaftale med VSK fra
2019 og frem og ønsker, at der opretholdes en satellit i Ballerup Kommune, og at medarbejdere i det nuværende sprogcenter virksomhedsoverdrages VSK.
Perspektiver
- Ballerup Sprogcenter er et veldrevet sprogcenter, etableret som en selvejende institution med Herlev
og Ballerup som samarbejdspart og med repræsentanter fra de to kommuner i bestyrelsen. Ifølge lovgivningen skal alle andre end kommunale sprogcentre i regelmæssige udbud – og Ballerup/Herlev Kommuner har vurderet, at de foretrækker en solid samarbejdspart i stedet.
- En udvidelse af VSKs samarbejdskreds med Ballerup, Herlev og Rødovre vurderes at kunne give stordriftsfordele i forhold til administration, udgifter til IT, pædagogisk tilsyn m.m. Denne fordel kan være med
til at sikre en robusthed, hvis der som forventet indføres brugerbetaling pr. 1. juli 2018, og der derfor må
kalkuleres med en kursistnedgang. Nedgangen forventes at blive mere end opvejet af udvidelsen med
kursister fra de nye kommuner. Ligeledes vil en øget robusthed være ønskeligt, når der indføres en ændret takstfinansieringsmodel, og fordi København efter et stort udbud forventes at sænke deres takster
markant.
- Et større center vil øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder at nå en passende
holdstørrelse på alle moduler og på aften- og lørdagshold. Ligeledes vil det give bedre muligheder for at
lave skræddersyede tilbud, fx til særlige målgrupper, såsom unge eller grupper af østeuropæere eller
danskundervisning i kombination med jobsøgning, IT-færdigheder m.m.
- Hvis samarbejdet udvides med de nævnte kommuner, og der skal ske en virksomhedsoverdragelse, vil
der skulle sikres en god proces herfor. Det vil være centralt, at der udarbejdes en fornuftig lejekontrakt
på lokalerne i Ballerup og en plan for overdragelse af medarbejdere, og det at VSK nu skal operere med
endnu en satellit.
Proces
Processen løber i to spor. Det ene spor er den politiske behandling i driftskommune og nuværende samarbejdskommuner, hvor der lægges op til godkendelse af udvidelsen. Nærværende redegørelse og den
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oprindelige samarbejdsaftale sendes til samarbejdskommunerne med henblik på godkendelse. Godkendelse sker under forudsætning af, at Brøndby i det andet spor sikrer fordelagtige vilkår for virksomhedsoverdragelse og lokaleleje i Ballerup.
Sideløbende med processen undersøges, om Hvidovre ønsker at tilslutte sig samarbejdsaftalen. Hvidovre Kommune har siden ca. 1. januar 2011 henvist til VSK, men uden at have tilsluttet sig den generelle
samarbejdsaftale. Såfremt Hvidovre Kommune måtte ønske dette, vil det være naturligt at sikre kommunen indskrevet i den nye samarbejdsaftale, når denne alligevel skal revideres ved evt. inddragelse af de
nye samarbejdskommuner.
Af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge § 13. stk. 2 og 4 angiver, at 1. januar 2020 skal der
opkræves takst for danskuddannelse med 30 % ved uddannelsens start og 70 % når et modul afsluttes.
Hvis der ændres i aftalegrundlaget inden denne dato – gælder de samme bestemmelser.
Det betyder, at såfremt samarbejdsaftalen mellem VSK, Brøndby og de øvrige samarbejdskommuner
ændres – skal der ligeledes ændres i opkrævningen af den delte modultakst – fra 50/50 % til de nye
30/70 %.
Det er vores vurdering, at det pt. ikke er til at overskue, hvilken betydning dette vil få for VSK og finansieringen – oven i de ændringer, som følger af opkrævning af brugerbetaling.
Derfor er det forvaltningens vurdering, at vi bør tilstræbe at fastholde nuværende takster for de nuværende samarbejdskommuner – mens vi ikke kan undgå at opkræve de nye 30/70 % fra de nye samarbejdskommuner.
Det er derfor vores vurdering, at hvis Ballerup/Herlev tilbydes disse mere fordelagtige vilkår i perioden på
et år frem til 31. december 2019, skal der gives tilsagn om en eller anden form for kompensation til fællesskabet – f.eks. gennem overførsel af aktiver fra nuværende Ballerup sprogcenter.
Ballerup/Herlev (evt. Rødovre og Hvidovre) vil blive tilbudt en midlertidig ny samarbejdsaftale som 1. januar 2020 erstattes af en ny fælles samarbejdsaftale for alle samarbejdskommuner.
På baggrund af de særlige forhold der har været i Rødovre og Hvidovre Kommuners tilknytning til VSK,
indgås drøftelser om, hvorvidt disse 2 kommuner først tilbydes at træde ind i samarbejdet fra 1. januar
2020 – og egentlig blot fortsætter på nuværende vilkår frem til da.
Der er ønske om, at politiske behandlinger er på plads inden sommerferien for at sikre en god proces for
indslusning af nye medarbejdere og for at sikre, at samarbejdet kan have virkning fra 1. januar 2019.
Bilag vedlagt sagen: Samarbejdsaftale januar 2013 og tillæg til samarbejdsaftale juni 2016.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at udvidelse af samarbejdet omkring danskuddannelse med Herlev, Ballerup og Rødovre Kommuner,
samt evt. Hvidovre godkendes,
at nuværende samarbejdsaftale fortsætter uforandret frem til 31. december 2019 under forudsætning af
samarbejdskommunernes tilslutning hertil, og
at Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra 1. januar
2019 til 31. december 2020.
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