
Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet     

 

 
.  

 

 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. i 2018 
 
Dato Høring / Udtalelse Modtager Side 
29. jan. 
2018 

VEU-rådets høringsvar om STUKs indstil-
linger til UUL puljen, 2018  

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

1 

20. feb. 
2018 

Høring over ændring af SVU-
bekendtgørelsen 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
 

2 

21. feb. 
2018 

Høring over udkast til fire lovforslag vedrø-
rende forberedende grunduddannelse 

Undervisningsministeriet 3 

22. feb. 
2018 

VEU-rådets høringssvar om udkast til for-
slag til lov om ændring af lov om fuldbyrdel-
se af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsud-
dannelser m.v., lov om åben uddannelse 
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og 
retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for 
bandemedlemmer mv., tvungen opsparing, 
adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, 
udvidet adgang til konfiskation m.v.). 
 

Justitsministeriet 4 

6. apr. 
2018 

VEU-rådets høringssvar om lovforslag om 
ændring af lov om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m. fl. (Indførelse af 
deltagerbetaling for danskuddannelse til 
udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.) 
 

Udlændinge- og Integrations-
ministeriet 

5 

25. apr. 
2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
krav til studieadministrative it-systemer 
 

Undervisningsministeriet, STIL 6 

21. jun. 
2018 

VEU-rådets høringssvar til udkast til be-
kendtgørelse om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbeta-
ling for udenlandske arbejdstagere, stude-
rende m.v.). 
  

Udlændinge- og Integrations-
ministeriet 

7 

21. jun. 
2018 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-
relse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v 
samt  
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddan-
nelser m.v. for indsatte i fængsler og arrest-
huse. 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

8 

6. jul. 
2018 

VEU-rådets udtalelse om rammer for it-
understøttelse af test og prøver i AMU 
 

Undervisningsministeren 9 
 
 
 
 



 2 

20.jul. 
2018 

VEU-rådets høringssvar om udkast til for-
slag til lov om ændring af lov om arbejds-
markedsuddannelser m.v., lov om forbere-
dende voksenundervisning og ordblindeun-
dervisning for voksne, lov om Arbejdsgiver-
nes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse 
og tilskud til befordring ved deltagelse i 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
og forskellige andre love (Styrket og mere 
fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse 
og flytning af administrationen af VEU-
godtgørel-sen m.v. til Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag)   
 

Undervisningsministeriet 11 

28. sept. 
2018 

Lovforslag om modelparametre for 2019 Undervisningsministeriet 
 

13 

10. okt. 
2018 

Frit leverandørvalg, SPS mv. Undervisningsministeriet 
 

14 

5. nov. 
2018 

Systemrevision af studieadministrative sy-
stemer 
 

Styrelsen for It og Læring 15 

23. nov. 
2018 

Høring over udkast til ny FVU-
bekendtgørelse. 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

16 

28. nov. 
2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet  
 

17 

30. nov. 
2018 

Høring over ændring af bekendtgørelse om 
statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 
 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 

18 

30. nov. 
2018 

Høring over udkast til Bekendtgørelse om 
særskilte moduler 
 

Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 

19 

7. dec 
2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
godtgørelse og tilskud ved deltagelse i er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.  
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

20 

10. dec. 
2018 

Høring over Positivlisten for seks ugers 
jobrettet uddannelse 2019 
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering 

21 

11. dec 
2018 

Høring vedrørende udkast til VEU admini-
strationsbekendtgørelse 
 

Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag 

22 

20.dec 

2018 

Høring om FKB 2866 Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

23 

 



Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
ved fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen 

sendt med e-mail til joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar om STUKs indstillinger til puljen til ud-
vikling af uddannelse og læreruddannelse mv., UUL puljen, 2018. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 12. januar 
2018 modtaget STUKs indstilling med tilhørende materiale.  

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring.  

Rådet konstaterer, at udmøntningen af UUL puljen for 2018 i høj grad 
afspejler efteruddannelsesudvalgenes særlige opgave med tilpasning af 
kurser i AMU som den naturlige opfølgning på den fælles trepartsaftale. 
Derfor er 2018 et særligt år for de aktiviteter, som indgår i udviklingen af 
AMU, hvorfor VEU-rådet også konstaterer, at det for næste års ud-
møntning af UUL-puljen og fremadrettet er behov for at fokusere udvik-
lingsmidlerne på den løbende udvikling af AMU-kurser, i forhold til ud-
viklingen på job- og arbejdsmarkedsområder. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

1

mailto:joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk


Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Jura 
ved chefkonsulent Marianne Gjevert Petersen 

sendt med e-mail til siu-jur@ufm.dk, 
og kopi til   mgp@ufm.dk 

VEU-rådets høringssvar om høring over ændring af SVU-
bekendtgørelsen. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 17. januar 
2018 modtaget høring med tilhørende materiale fra Styrelsen for Institu-
tioner og Uddannelsesstøtte, Jura. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring.  

Rådet konstaterer, at forhøjelsen af satsen for SVU til ordblindeunder-
visning og FVU i henhold til trepartsaftalen og den deraf følgende lov-
givning udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der til den tid igen er 
behov for ændring af SVU-bekendtgørelsen. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

2

mailto:siu-jur@ufm.dk
mailto:mgp@ufm.dk


Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Sendt pr. e-mail til:  Henrik.Lindegaard@uvm.dk,  

Lise.Bagge.Rasmussen@uvm.dk 
Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk 

VEU-rådets høringssvar vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende 
forberedende grunduddannelse. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har ved mail af 1. 
februar 2018 fra Undervisningsministeriet modtaget udkast til følgende 
fire lovforslag med høringsfrist den 21. februar 2018, kl. 12.00: 

1) Forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
2) Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny

ovedlov)
3) Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og

erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal in
sats for unge under 25 år) (ændringslov)

4) Følgelovforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning
om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov)

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

3

mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk
mailto:Lise.Bagge.Rasmussen@uvm.dk
mailto:Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk


Justitsministeriet 
Sendt pr. e-mail til: jm@jm.dk 

hgs@jm.dk. 

VEU-rådets høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannel-
ser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannel-
se) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bande-
medlemmer mv., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, al-
koholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.). 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har ved mail af 26. 
januar 2018 fra Justitsministeriet modtaget ovennævnte udkast til lov-
forslag med høringsfrist den 23. februar 2018, kl. 12.00. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring. 

Det område, der falder inden for rådets virkefelt, er ”Arbejdsmarkeds-
uddannelser i fængsler og arresthuse”. 

Med aftalen om kriminalforsorgens økonomi for 2013-2016 blev der 
iværksat initiativer i en forsøgsordning om, at indsatte kunne deltage i 
arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt ud-
valgte arresthuse. Ovennævnte lovforslag vil gøre denne forsøgsordning 
permanent. 

VEU-rådet finder, at det er hensigtsmæssigt, at indsatte gennem AMU 
kan styrke deres erhvervsmæssige kvalifikationer under afsoningen, og at 
forslagets enkeltelementer allerede er velkendt, og at forsøget har fået en 
positiv evaluering. 

VEU-rådet støtter derfor, at ordningen gøres permanet, idet rådet henvi-
ser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

4

mailto:jm@jm.dk
mailto:hgs@jm.dk


Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
ved fuldmægtig Katrine Westerdahl Skagen 

sendt med e-mail til uim@uim.dk, kws@uim.dk og lvss@uim.dk 

VEU-rådets høringssvar om lovforslag om ændring af lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 9. marts 
2018 modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets høringsbrev om 
lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 
m. fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske
arbejdstagere, studerende m.v.) med svarfrist den 6. april 2018.

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger.  

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

5

mailto:uim@uim.dk
mailto:kws@uim.dk
mailto:lvss@uim.dk


Til Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, 
ved chefkonsulent Steen Larsen 

sendt med e-mail til sager@stil.dk 

VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om krav til 
studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 
erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale 
uddannelser m.fl.   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 28. marts 
2018 modtaget Styrelsen for It og Lærings høringsbrev om udkast til 
bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene 
voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
de gymnasiale uddannelser m.fl. med svarfrist den 25. april 2018.  

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring, og rådet ønsker generelt 
at bemærke, at bekendtgørelsen bør omfatte et fokus på elementer vedr. 
beskyttelse af skolernes data, herunder elevers, virksomheders og medar-
bejderes data. Endvidere lægger rådet vægt på, at kravene til studieadmi-
nistrative systemer ikke bliver en hindring for, at nye offentlige eller pri-
vate udbydere engagerer sig i AMU. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

6

mailto:sager@stil.dk


Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
ved fuldmægtig Katrine Westerdahl Skagen 

sendt med e-mail til uim@uim.dk og kws@uim.dk 

VEU-rådets høringssvar til udkast til bekendtgørelse om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbeta-
ling for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.).  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 7. juni 2018 
modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets høringsbrev om ud-
kast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
(Indførelse af deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere, studerende 
m.v.) med svarfrist den 21. juni 2018.

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger.  

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

7

mailto:uim@uim.dk
mailto:kws@uim.dk


Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved konsulent Jens K. A. Dinesen 

sendt med e-mail til Jens.K.A.Dinesen@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar til to bekendtgørelsesændringer. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. juni 
2018 modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet høringsbrev 
om nedenstående to bekendtgørelsesændringer med svarfrist den 20. juni 
2018, som efter den mundtlige tilbagemelding på rådsmødet den 20. juni 
fremsendes skriftligt i dag den 21. juni: 

1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmar-
kedsuddannelser m.v.

2) Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte
i fængsler og arresthuse.

VEU-rådet har ingen bemærkninger til de to bekendtgørelser. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

8

mailto:Jens.K.A.Dinesen@stukuvm.dk


Til undervisningsminister Merete Riisager 

VEU-rådets udtalelse om rammer for it-understøttelse af test og 
prøver i AMU 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) afholdt den 20. juni 
2018 rådsmøde samt temadag om ”Trepartsaftale om styrket og mere 
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse”.  

Seks forskellige udbydere og to efteruddannelsesudvalg holdt oplæg om 
de perspektiver og udfordringer, som de hver især har identificeret. Der 
tegnede sig et generelt billede af en bekymring for, hvordan styrket brug 
af tests og prøver i AMU skal blive en succes, hvis der ikke tilvejebringes 
en centralt initieret it-understøttelse.  

Der er bred enighed om, at tests og prøver kan være med til at bidrage til 
et styrket læringsudbytte, et styrket renommé for AMU og til tilliden til 
de beviser, der udstedes, samtidig med at den enkelte kursist bedre kan 
dokumentere sine kompetencer, så muligheden for mobilitet og tilpas-
ning på arbejdsmarkedet forbedres.  

Men rådet vurderer, at forudsætningen for en effektiv og succesrig im-
plementering af tests og prøver i AMU er betinget af, at der fra centralt 
hold tilvejebringes en eller få digitale løsninger, hvor alle udbydere har 
adgang til et fælles it-understøttet prøvesystem, som kan anvendes uanset 
om prøverne er mundtlige, skriftlige eller praktiske. Rådet finder, at det 
vil lægge unødigt pres på skolernes økonomi og den samlede ressource-
anvendelse, hvis prøverne afvikles analogt eller der decentralt skal etable-
res forskellige it-løsninger. Desuden vil det blive vanskeligt at sikre en 
ensartet gennemførsel af prøverne og at kursisterne får oplyst resultatet, 
så snart testen er gennemført. Endelig vil en række forskellige afviklings-
systemer vanskeliggøre efteruddannelsesudvalgenes videreudvikling af 
prøverne.  

VEU-rådet opfordrer derfor Undervisningsministeren til hurtigst muligt 
at tilvejebringe rammer for en eller få centrale og evt. systemuafhængige 
digitale løsninger til test og prøver. Det skal sikre en hensigtsmæssig res-
sourceanvendelse, et enkelt samspil med den kommende bevisdatabase, 

9



effektiv opgaveløsning og homogen test- og prøveoplevelse hos kursister 
såvel som institutioner i hele landet.  

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

10



Til Undervisningsministeriet 

sendt med e-mail til mdcjc@uvm.dk 
Emne: ”Høring - trepart III.2” 

VEU-rådets høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende vok-
senundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til 
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter og 
videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørel-
sen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 4. juni 2018 
modtaget Undervisningsministeriets lovforslag til skriftlig høring med 
svarfrist den 2. august 2018 kl. 12.00.  

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring.  

Rådet konstaterer, at lovforslaget i det store hele understøtter udmønt-
ningen af initiativerne i trepartsaftale om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017.  

Rådet er dog særligt opmærksomt på, at der med lovforslaget ikke lægges 
op til, at der tilvejebringes en centralt initieret it-understøttelse af tests og 
prøver i AMU.  

Rådet vurderer, at det er nødvendigt, at der tilvejebringes en eller få digi-
tale løsninger, hvor alle landets udbydere har adgang til et fælles it-
understøttet prøvesystem, som kan anvendes, uanset om prøverne er 
mundtlige, skriftlige eller praktiske. Rådet anser en sådan løsning for at 
være en forudsætning for en effektiv og succesrig implementering af tests 
og prøver i AMU.   

Som lovforslaget foreligger, skal der etableres decentrale it-løsninger, 
eller prøverne skal afvikles analogt. Det vil efter rådets opfattelse lægge 
unødigt pres på skolernes økonomi og den samlede ressourceanvendelse. 
Desuden vil det blive vanskeligt at sikre en ensartet gennemførsel af prø-

11



verne, og at kursisterne får oplyst resultatet, så snart testen er gennem-
ført. Endelig vil en række forskellige afviklingssystemer vanskeliggøre 
efteruddannelsesudvalgenes videreudvikling af prøverne.  

VEU-rådet opfordrer derfor til, at der hurtigst muligt tilvejebringes 
rammer for en eller få centrale, digitale løsninger til implementering af 
test og prøver på AMU. Det skal sikre en hensigtsmæssig ressourcean-
vendelse, et enkelt samspil med den kommende bevisdatabase, effektiv 
opgaveløsning og homogen test- og prøveoplevelse hos kursister såvel 
som institutioner i hele landet. 

VEU-rådet henviser i øvrigt til høringssvar fra de organisationer, der er 
repræsenteret i rådet. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

12



Til Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen 

sendt med e-mail til MDCJC@uvm.dk.  

Høringssvar – lovforslag om modelparametre for 2019 

VEU-rådets høringssvar til høring over forslag til lov om ændring 
af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven (Model-
parametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af prak-
tikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag m.v.)  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 6. septem-
ber 2018 modtaget fra Undervisningsministeriet høringsbrev om oven-
stående høring med svarfrist den 28. september 2018 kl. 12. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

13

mailto:MDCJC@uvm.dk


Til Undervisningsministeriet 
ved Specialkonsulent Cammy Wong 

sendt med e-mail til ASFJK@uvm.dk 

 Høringssvar – Frit leverandørvalg, SPS mv 

VEU-rådets høringssvar til høring over udkast til lovforslag om frit 
leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til 
SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesni-
veauer   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. septem-
ber 2018 modtaget fra Undervisningsministeriet høringsbrev om oven-
stående høring med svarfrist den 12. oktober 2018 kl. 12. 

Rådet kan tilslutte sig hensigten med lovforslaget. 

Rådet finder det positivt, at deltagere i voksen- og efteruddannelse får 
adgang til SPS på linje med deltagere i ordinær uddannelse, og at elever 
får mulighed for at medtage støtteberettigede hjælpemidler ved overgang 
til anden uddannelse under forudsætning af indgivelse af ansøgning om 
støtte på denne uddannelse. 

Rådet gør opmærksom på, at der i denne sammenhæng skal tilstræbes en 
hurtig ansøgningsproces, så det sikres, at eleven får de hjælpemidler, der 
matcher den nye uddannelse. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

14

mailto:ASFJK@uvm.dk


 
 
 
 
 
Til Styrelsen for It og Læring 
ved Chefkonsulent Steen Larsen 
 
 
sendt med e-mail til sager@stil.dk 
 
 
Høringssvar – Systemrevision af studieadministrative systemer 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse 
om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenud-
dannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de 
gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.   
  
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 12. oktober 
2018 modtaget fra Styrelsen for It og Læring (STIL) høringsbrev om 
ovenstående høring med svarfrist den 9. november 2018 kl. 15. 
 
VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved Chefkonsulent Susanne Anthony 
 
 
sendt med e-mail til EUTKVO@stukuvm.dk 
 
 
Høringssvar – udkast til ny FVU-bekendtgørelse 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar til Høring over ny FVU-bekendtgørelse 
  
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 2. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 23. november 
2018. 
 
VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved Konsulent Jens K. A. Dinesen 
 
 
sendt med e-mail til EUTKVO@stukuvm.dk 
og kopi til jens.k.a.dinesen@stukuvm.dk 
 
 
VEU-rådets høringssvar – udkast til bekendtgørelse om arbejds-
markedsuddannelser m.v. 
 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 13. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) modtaget 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 29. november 
2018 kl. 10. 
 
Rådet har følgende bemærkninger: 
 
Det forekommer rådet, at det aktuelle udkast til bekendtgørelse er unø-
digt kompliceret at forstå, fordi den hidtidige systematik og paragraf-
nummerering i den tidligere bekendtgørelse fastholdes. Indførelsen af 
prøver og test kunne eksempelvis med fordel danne baggrund for, at 
bekendtgørelsen omfattede et selvstændigt kapitel herom, hvorfor rådet 
opfordrer til, at den valgte tilgang genovervejes.  
 
Rådet finder, at bestemmelsen i § 18, stk. 9 om, at der er mulighed for at 
afgive svar på prøven i op til 10 dage efter prøvens afholdelse samt i § 21 
stk. 1 om, at beviser udstedes senest 10 hverdage efter prøvens aflæggel-
se, er uhensigtsmæssigt, da der ofte vil være et behov for at få resultatet 
af prøven meddelt/uddannelsesbeviset udleveret umiddelbart efter kur-
sets afslutning. Formuleringerne foreslås ændret til henholdsvis, at prø-
veresultatet foreligger og beviset udstedes umiddelbart efter kursets af-
holdelse. 
 
VEU-rådet har ingen bemærkninger til den tilhørende ikrafttrædelsesbe-
kendtgørelse 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 
ved Chefkonsulent Marianne Gjevert Petersen 
 
 
sendt med e-mail til siu-jur@ufm.dk 
og kopi til mgp@ufm.dk.  
 
 
VEU-rådets høringssvar om ændring af bekendtgørelse om statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU) 
 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 5. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte modtaget 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 3. december 2018 
kl. 12. 
 
Rådet har følgende bemærkninger: 
 
Det forekommer rådet, at det kan være en barriere i forhold til attraktivi-
teten af de nye fvu-fag, når der ikke kan ydes SVU til ét modul af de to 
nye fvu-fag, fvu-digital og fvu-engelsk. 
 
Det skyldes, at hvert modul varer 20-30 timer, men at SVU-loven for-
drer, at uddannelsen afvikles som heltidsuddannelse, dvs. 37 timer om 
ugen. Det kan dermed efter rådets opfattelse også være en barriere for 
deltidsansattes deltagelse, med mindre de tager uddannelsen på fuldtid. 
 
Efter rådets opfattelse bør der kunne ydes SVU til de nye fvu-fag på 
baggrund af den planlægning/afvikling, som fuldtids- og deltidsansatte 
medarbejdere samt offentlige og private virksomheder anser for den 
mest hensigtsmæssige. 
 
Rådet foreslår derfor, at man tilretter SVU-lovgivningen, så det bliver 
muligt at modtage SVU til et enkelt modul på fvu-digital og fvu-engelsk 
uanset varigheden og tilrettelæggelsen heraf. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
ved Chefkonsulent Pia Thor Straten 
 
 
sendt med e-mail til SFU-hoering@ufm.dk 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar om udkast til Bekendtgørelse om særskil-
te moduler 
 
 
 
 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 5. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse hørings-
brev om ovenstående høring med svarfrist den 3. december 2018. 
 
VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 
 
sendt med e-mail til : EUTOAC@stukuvm.dk  
og kopi til  Marcus.Petersen@stukuvm.dk 
 
 
VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om godt-
gørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse m.v. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 28. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtaget hørings-
brev om ovenstående høring med svarfrist den 10. december 2018 kl. 12. 
 
Rådet har følgende bemærkninger: 
 

Det forekommer rådet, at det kan være en barriere i forhold til udkastet 
til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse som jf. høringsbrevet indebæ-
rer ”at institutionerne skal opkræve en deltagerbetaling for deltagernes omprøver, der 
afholdes i medfør af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som ikke 
er tilbudt på baggrund af en klage over en prøve.”  

Af bekendtgørelsen fremgår det, at deltagerbetaling for omprøver skal 
opkræves som et tillæg til deltagerbetalingen, som ifølge FFL2019 mak-
simalt kan udgøre 700 kr. pr. uge på AMU. 

Efter rådets opfattelse bør deltagerbetalingen for et AMU-kursus være 
inkl. evt. omprøve, så længe der ikke er ekstra uddannelse forbundet med 
omprøven.  

Denne praksis gælder på Uddannelses- og Forskningsministeriets områ-
de, hvor deltagerbetaling til videregående uddannelse afviklet som VEU 
omfatter op til tre reeksaminationsforsøg.  

Efter VEU-rådets opfattelse bør principperne for deltagerbetaling i for-
bindelse med omprøver være ens på tværs af voksen-, efter- og videre-
uddannelsesområdet.  

 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
ved Teamchef Josina Moltesen 
 
 
sendt med e-mail til star@star.dk 
med kopi til paan@star.dk og jomo@star.dk 
 
 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar om bemærkninger til den landsdækkende 
positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2019  
 
 
 
 
 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 23. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hø-
ringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 7. december 2018 kl. 
12. Denne svarfrist har rådet efter aftale med Styrelsen fået udsat til den 
10. december 2018 kl. 12. 
 
VEU-rådet støtter positivlisten, bortset fra at et kursus ved en forglem-
melse synes at være gledet ud (Airless og pneumatisk malingspåføring).  
Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har ud-
trykt ønske om yderligere kurser, men VEU-rådet erkender, at rammen 
ikke tillader dette. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

sendt med e-mail til: pmc@atp.dk og pote@atp.dk 

VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om admi-
nistration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse (VEU administrationsbekendtgørelse) 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 29. novem-
ber 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtaget høringsbrev 
om ovenstående høring med svarfrist den 11. december 2018 kl. 10. 

Rådet har følgende bemærkninger: 

VEU-rådet henleder opmærksomheden på, at det bør sikres, at der sker 
en orientering om udbetalingsprocedurerne, så der ikke kan opstå tvivl 
hos kursister og virksomheder, vejledere og institutioner om udbeta-
lingsprocedurerne. Orienteringen kan for eksempel ske via borger.dk og 
Virk.dk. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5085 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

20. december 2018

Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

sendt med e-mail til: Anne.Mette.Vang-Rydall@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar om godkendelse af FKB 2866: Vedvarende 
energi- og forsyningsanlæg 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. decem-
ber 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtaget mail om 
høring om ovenstående med svarfrist den 21. december 2018. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar.. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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