Afrapportering af resultatlønskontrakt
for forstander Ove G. Dalby
gældende for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019
Resultatlønskontrakten følger retningslinjerne, som angivet i UVM’s brev til institutionerne af
27. juli 2013. Maksimumbeløb 140.000 kr.

Basisrammen 80.000 kr.
E-Learning: 15.000 kr.
E-Learning formodes at spille en større og større rolle inden for AMU-systemet i det kommende år.
AMU-Fyn har ud fra et strategisk synspunkt besluttet at afsætte ressourcer til området. Det næste
år skal det afprøves, om det er en farbar vej for AMU-Fyn’s målgruppe af kursister, hvor ca. 30 %
antages at have læse- og skrivevanskeligheder.
Der skal udbydes og implementeres mindst 3 fagkurser.
Målopfyldelse:
3
2
1
0

eller flere fagkurser udløser 100 %
fagkurser udløser 75 %
fagkursus udløser 50 %
fagkurser udløser 0 %

Evaluering: Der er udbudt, implementeret og afholdt 9 kurser
Resultatløn: 100 %, dvs. 15.000 kr.
Implementering af international sikkerhedsstandard IPAF: 20.000 kr.
I takt med at flere internationale entreprenører får opgaver i Danmark, er der et stigende behov for
at kunne udbyde sikkerhedskurser, der lever op til international standard.
I løbet af det næste år skal mindst tre faglærere have gennemført den internationale sikkerhedsuddannelse, IPAF, og der skal gennemføres mindst 2 kurser.
Målopfyldelse:
3 faglærere uddannes og gennemførsel af mindst 2 kurser udløser 100 %
2 faglærere uddannes og gennemførsel af mindst 1 kursus udløser 50 %
Ellers udløses ikke resultatløn
Evaluering: Der er uddannet 4 faglærere og afholdt 4 kurser.
Resultatløn: 100 %, dvs. 20.000 kr.
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Side 2 af 3
Udvikling og gennemførelse af ”Dansk som andet sprog”: 30.000 kr.
AMU-Fyn har haft stor succes med forsøgsmæssigt at afholde danskkurser og brancherettede danskkurser for flygtninge/indvandrere. Beskæftigelseseffekten har efter jobcentrenes vurdering været
overordentlig positiv.
AMU-Fyn vil afsætte øgede ressourcer til området for at intensivere såvel udvikling som implementering af kurserne.
Målopfyldelse:
Gennemførsel af
Gennemførsel af
Gennemførsel af
Gennemførsel af
Gennemførsel af
Gennemførsel af

mindst 10 kurser udløser 100 %
9 kurser udløser 90 %
8 kurser udløser 80 %
7 kurser udløser 70 %
6 kurser udløser 60 %
5 kurser udløser 50 %

Mindre end 5 kurser udløser ikke resultatløn.
Evaluering: Der er gennemført 9 kurser
Resultatløn: 90 %, dvs. 27.000 kr.
Vis kvalitet: 15.000 kr.
AMU-Fyn skal ved den seneste officielle landsdækkende opgørelse af Vis Kvalitet ligge blandt de 10
bedst sammenlignelige AMU-centre og tekniske skoler, hvilket udløser en resultatløn på 100 %.
Skulle opgørelsesmetoden i Vis Kvalitet ændre sig, så ovennævnte opgørelsesmetode ikke giver mening, træffer bestyrelsen beslutning om udbetaling af evt. resultatløn.
Evaluering: AMU-Fyn ligger blandt de 10 bedst sammenlignelige uddannelsesinstitutioner (AMUFyn’s opgørelsesmetode), men opgørelsen er ikke objektiv, og der ligger ingen planer for mere
sammenlignelige statistikker fremadrettet ifølge UVM.
Resultatløn: 50 %, dvs. 7.500 kr.

Ekstrarammen 60.000 kr.
Afvikling af VEU-center Fyn: 30.000 kr.
Det blev ved de seneste trepartsforhandlinger i 2017 besluttet, at de 13 VEU-centre lukkes ned ved
udgangen af 2018.
AMU-Fyn har i VEU-centrenes 8 årige levetid været udpeget af UVM og arbejdsmarkedets parter til
at være juridisk og økonomisk ansvarlig for VEU-center Fyn, såvel i forhold til UVM som i forhold til
de 9 deltagende erhvervsskoler.
I modsætning til tidligere år er der nu ikke længere mulighed for at ”overføre” økonomiske midler
mellem de enkelte år, da VEU-centret formelt er lukket ned pr. 1. januar 2019

Side 3 af 3
Målopfyldelse:
En afvikling og afrapportering af VEU-centret uden økonomiske og/eller juridiske følgevirkninger i
forhold til den offentlige finansiering tilvejebragt af UVM udløser 100 %.
I alle andre tilfælde vurderer AMU-Fyn´s bestyrelse, om der evt. skal udbetales delvis resultatløn.
Evaluering: Der er modtaget anmærkningsfrit lukkebrev fra UVM i forbindelse med VEU-center
Fyn.
Resultatløn: 100 %, dvs. 30.000 kr.
Implementering af Uddata+: 20.000 kr.
Det hidtidige landsdækkende benyttede økonomiske system og registreringssystem EASY lukkes ned
af staten ultimo juli 2019.
Målopfyldelse:
Et fuldstændigt funktionsdygtigt system udløser 100 %.
I alle andre tilfælde vurderer AMU-Fyn´s bestyrelse, om der evt. skal udbetales delvis resultatløn.
Der arrangeres en demonstration af det nye system for bestyrelsen ved kontraktperiodens udløb.
Evaluering: Processen er blevet ændret og udskudt tidsmæssigt af STIL (UVM) flere gange. AMUFyn har gjort alt hvad der skulle gøres, men processen er selvfølgelig påvirket af de mange ændringer, der har gjort det umuligt at nå målet. Således er den officielle overgang til det nye system Uddata/EASY udskudt til ultimo december 2019.
Resultatløn: 50 %, dvs. 10.000 kr.
Fokus på frafald: 10.000 kr.
Frafaldet på AMU-Fyn’s EUD-uddannelser - hovedforløbet – skal være under landsgennemsnittet.
5 %-point under udløser 100 %
4 %-point under udløser 75 %
2 %-point under udløser 50 %
Evaluering: UVM udarbejder ikke statistik længere over frafald på hovedforløb. De senere års
frafald er på landsplan opgjort til 7 %, mens AMU-Fyn har haft et frafald på 0 %.
Resultatløn: 100 %, dvs. 10.000 kr.

