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Godkendelse af fusionen mellem Social- og Sundhedsskolen i Sil-

keborg og SOSU Aarhus 

Indledning og godkendelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har den 29. juni 2016 mod-

taget ansøgning om fusion fra Social- og sundhedsskolen i Silkeborg 

(SOSU Silkeborg) og SOSU Aarhus med virkning fra 1. januar 2016. 

 

STUK har modtaget følgende materiale: 

- Sammenlægningsredegørelse 

- Vedtægter  

- Fælles åbningsbalance for 1. januar 2016 

- Fælles revisionsprotokollat 

- Kreditorerklæring 

 

STUK har endvidere set på regnskaberne for SOSU Silkeborg og SOSU 

Aarhus. 

 

STUK anvender følgende retsgrundlag: 

- Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af uddannelses-

institutioner; bekendtgørelse nr. 929 af 19. november 2002 

(Sammenlægningsbekendtgørelsen) 

- Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse; bekendtgørelse nr. 749 af 29. juni 2012 

(Bekendtgørelse om standardvedtægten) 

- Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse; lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016 (Lov om institu-

tioner for erhvervsrettet uddannelse) 

 

På baggrund af ovennævnte materiale godkender ministeriet fusionen 

mellem SOSU Silkeborg og SOSU Aarhus til en institution for erhvervs-
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rettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2016. Den nye institution 

godkendes under navnet: SOSU Østjylland, som det fremgår af den 

indsendte vedtægts § 1 for den nye institution. 

 

MBUL indrykker en bekendtgørelse i Statstidende om sammenlægningen 

i henhold til Sammenlægningsbekendtgørelsen. 

 

Vedtægt 

STUK har modtaget og gennemgået de nye vedtægter for den fortsæt-

tende institution efter fusionen.  

 

STUK kan godkende vedtægterne for den fortsættende institution SOSU 

Østjylland under forudsætning af, at der i den endelige vedtægt sker 

udfyldelse af de steder i vedtægten, som i sagens natur først kan udfyldes 

på et senere tidspunkt. Her menes eksempelvis anførelse af et CVR-

nummer i vedtægtens § 1, stk. 1, således at vedtægterne lever op til Be-

kendtgørelse om standardvedtægten. 

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Styrelsen har vurderet anmodningen om et forøget antal af bestyrelses-

medlemmer i den fortsættende institutions bestyrelse. 

 

Det følger af § 5, stk. 2, 1. pkt., i Lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, at bestyrelsen består af 6-12 medlemmer. Efter Lov om in-

stitutioner for erhvervsrettet uddannelse § 5, stk. 10, kan Ministeren for 

Børn, Undervisning og Ligestilling dog i særlige tilfælde tillade fravigelse 

fra bestemmelsen i stk. 2, herunder i forbindelse med sammenlægning af 

institutioner. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at den ”kan 

anvendes i forbindelse med sammenlægninger af institutioner, hvor kra-

vet til størrelsen kan fraviges og overstige 12 medlemmer i en over-

gangsperiode på 4-8 år”. 

 

I det foreliggende tilfælde finder styrelsen ud fra en konkret vurdering af 

sagens samlede omstændigheder, at en bestyrelsessammensætning, hvor 

relevante interessenter/fagområder er repræsenteret, vil kunne bidrage 

positivt til overgangsperioden i forbindelse med fusionen, hvor de to 

institutioner skal blive en samlet institution. 

 

Styrelsen godkender derfor på det foreliggende grundlag, at bestyrelsen 

består af 16 medlemmer med stemmeret og to medlemmer uden stem-

meret i en overgangsperiode, der strækker sig resten af denne bestyrel-

sesperiode, hvorfor antallet af bestyrelsesmedlemmer under alle omstæn-

digheder skal være nedbragt til de maksimalt 12 stemmeberettigede be-

styrelsesmedlemmer, jf. Lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse § 5, stk. 2, senest når funktionsperioden i 2018 udløber den 30. 

april 2018. 
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Oplysninger på hjemmesiden 

STUK skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at der 

skal ske offentliggørelse af de nye vedtægter i forbindelse med fusionen 

sammen med datoerne for bestyrelsernes vedtagelse og Ministeren for 

Børn, Undervisning og Ligestillings godkendelse, jf. Lov om institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse § 2, stk. 6 og Bekendtgørelse om standard-

vedtægten § 10, stk. 1.  

 

Vedtægten vil tidligst træde i kraft ved offentliggørelse, jf. Bekendtgørel-

se om standardvedtægten § 10, stk. 1, 2. pkt..  

 

Når vedtægten er offentliggjort på hjemmesiden, bedes institutionen 

sende en e-mail med link til vedtægten til undertegnede. 

 

Navne på bestyrelsens medlemmer skal offentliggøres på hjemmesiden, 

jf. Bekendtgørelse om standardvedtægten § 10, stk. 1, 3. pkt.. 

 

Ovenstående informationer vedrørende institutionens vedtægt og besty-

relsesmedlemmers navne skal være let tilgængeligt, jf. Bekendtgørelse om 

standardvedtægten § 10, stk. 2 og Lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse § 33. 

 

Økonomi og regnskab 

Institutionens økonomi er vurderet med henblik på at udtrykke konklu-

sion om det samlede økonomiske grundlag for den fortsættende institu-

tion. 

 

Vurderingen er baseret på følgende materiale: 

- Sammenlægningsredegørelse 

- Institutionernes regnskaber for 2015 

- Fælles åbningsbalance for 1. januar 2016 

- Fælles revisionsprotokollat 

- Kreditorerklæring 

 

Den fortsættende institution forventes i åbningsbalancen at have aktiver 

for i alt 283,6 mio. kr.. Dette vil være finansieret med en forventet egen-

kapital på 29,3 mio. kr. og 254,3 mio. kr. i gæld (207,7 mio. kr. i langfri-

stet gæld og 46,6 mio. kr. i kortfristet gæld). 

 

På baggrund af ovenstående og det forelagte materiale, finder STUK 

ikke nogen betænkeligheder for så vidt angår den fortsættende instituti-

ons økonomi. 
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Grundtilskud og socialt tilskud 

Ved fusion vil et basisgrundtilskud bortfalde, men den fusionerede insti-

tution vil i stedet opnå lokalskoletillæg, så samlet set vil nettoeffekten 

være et mertilskud på 196.000 kr. årligt. Den fusionerede institution 

modtager hverken udkants eller socialt tilskud. 

 

Fusionstilskud 

Spørgsmålet om fusionstilskud udestår som oplyst til de fusionerende 

institutioner til afklaring senere, når udgifterne er afholdt, hvor det ende-

lige fusionstilskud vil blive udmøntet efter regning. 

 

Personale 

Institutionen skal følge gældende regler vedrørende løn- og ansættelses-

vilkår i forbindelse med de personalemæssige tiltag, som fusionen må 

indebære. I tilfælde af tvivl om disse regler skal institutionen afklare 

spørgsmålene med STUK ved Forhandlingsteamet på mailen henvendel-

ser@stukuvm.dk. 

 

CVR-nr. og Institutionsnr.  

Den fusionerede institution SOSU Østjylland, skal sikre sig et CVR-

nummer, jf. i øvrigt afsnittet vedr. vedtægter. Den fortsættende instituti-

on vil blive tildelt et nyt juridisk institutionsnummer med SOSU Silke-

borg og SOSU Aarhus (inkl. institutionernes eksisterende afdelinger) 

som afdelinger heraf. ØAC vil kontakte SOSU Østjylland herom snarest. 

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Bro Øe Svendsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 33 92 51 21 

Peter.Bro.Oe.Svendsen@stukuvm.dk 


