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Punkt 2: Godkendelse af referat fra VEU-rådsmøde 12. december 2018 
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• Strategiske fokusområder VEU-rådet 2014
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UDKAST 
Referat 

af 
Møde nr. 51 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00 – 16.00 

Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Ejner Holst, Thomas Felland, Pia Maul Andersen, Claus 
Eskesen, Kasper Palm, Gitte Brückner, Charlotte Netterstrøm, Susan Clausen, Martin Liebing Madsen, 
Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Lone Folmer Berthelsen, 
Tina Voldby, Ilkay Yüksel, Jakob Krohn-Rasmussen, Thomas Christensen, Christine Bernt Henriksen, 
Michael Kaas Andersen, Frank Jørgensen, Henrik Saxtorph (sekretær). 

Til stede fra Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thorsen, Anne Mette 
Vang-Rydall, Mikkel Skydsgaard, Kathrine Hjorth-Larsen, Maja Schiøth Dyrby, Malene Vangdrup, Je-
sper Christian Pedersen. 

Formanden bød velkommen til årets sidste VEU-rådsmøde. 

LO bemærkede, at godkendelse af referatet bør af principielle grunde i fremtiden være et punkt på 
dagsorden, hvilket blev taget til efterretning. 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Formanden oplyste, at notatet ”Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. 
kvartal 2018” er medtaget på dette mødes dagsorden som punkt 13 selvom det tidligere havde 
været udsendt for at give mulighed for kommentarer, idet notatet var på dagsordenen til no-
vember mødet, der imidlertid blev aflyst.  

Dagsorden blev godkendt. 

AD. 2 Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og oplyste følgende: 

Rådets medlemmer har den 12. november fået tilsendt STUKs orientering om AMU-
udbudsrunden i 2019. Her fremgår det af tidsplanen, at Efteruddannelsesudvalg og VEU-rådet 
afgiver indstillinger om ansøgninger i april og maj måned. 
Der er aftalt følgende proces med STUK: 
• Først afgiver Efteruddannelsesudvalgene indstilling
• Dernæst afgiver VEU-rådet indstilling - det vil i praksis sige FU
• Herefter følger STUKs indstilling, som der orienteres om på VEU-rådsmødet onsdag den

26. juni 2019.
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Foreningen for Private Uddannelsesudbydere (FPU) har bedt om et møde om, hvordan tre-
partsaftalen udmøntes i praksis i udbudsrunderne i foråret 2019. Mødet er aftalt til torsdag den 
20. december kl. 11.30 – 12.30, og foruden formanden deltager kontorchef Lisbeth Bang
Thorsen samt rådets sekretær. Formålet er at lytte til foreningens synspunkter.

Undervisningsministeren har beskikket specialkonsulent Tanja Holmegaard Bjørn som nyt 
medlem af rådet efter indstilling fra Finansministeriet (dvs. Moderniseringsstyrelsen). Endvi-
dere vil DA indstille til Undervisningsministeren, at chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, 
fra DI bliver ny suppleant i stedet for Niels Henning Holm Jørgensen. Rådets sammensætning 
fremgår af den opdaterede medlemsliste. 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, havde forfald, hvorfor uddannelsespolitisk kon-
sulent Frank Jørgensen deltog i stedet efter aftale med formanden. 

Høringer og udtalelser siden sidst er vedlagt mødematerialet, og materialet vil blive opdateret i 
forbindelse med udsendelsen af referatet, fordi det ikke har været muligt at medtage alle hø-
ringer inden mødet pga. af høringsfristerne. 

LO bemærkede, at de mange høringer, som rådet havde modtaget i forbindelse med bl.a. L 72 
om ”Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrati-
onen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag”, med fordel kunne 
have været drøftet for debattens og informationens skyld i rådet på novembermødet i stedet 
for at aflyse pga. for få sager. Det havde kunnet give en mere smidig høringsproces. 
Opmærksomheden blev herefter henledt på, at rådet i december 2017 udarbejdede en liste 
over data til senere opfølgning, for eksempel til næste rådsmøde. 

Formanden henviste denne opfølgning til FU og afsluttede herefter punktet. 

AD. 3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til Undervisningsministeriet. 

Signe Tychsen-Philip oplyste, at 2. behandling af L72 er fastsat til den 18. december og 3. 
behandling til den 20. december. Behandlingen er blevet udskudt i et begrænset omfang pga. 
spørgsmål fra Folketinget. Udvalgets betænkning vil ligge på Folketingets hjemmeside. 
Torsdag den 13. december afholdes det første store statusmøde fra Trepartsaftale 3. De tre 
ministre vil gøre status for deres del, og parterne forventes ligeledes at gøre status. 

Lisbeth Bang Thorsen takkede for høringssvarene vedr. L 72 om FVU og AMU bekendtgø-
relsen, der forventes udstedt 1. januar. Det fremgik af høringssvarene, at AMU-
bekendtgørelsen er svær at læse, og der er efterfølgende arbejdet lidt med dette i form af mere 
præcise overskrifter mm. Desuden vil der blive udsendt et omfattende vejledningsmateriale 
med en mere pædagogisk udlægning til institutioner og efteruddannelsesudvalg. 

LO spurgte til puljen til opsøgende arbejde med hensyn til en smidiggørelse af ansøgningsfri-
sten, der er i starten af januar. Ansøgningsprocessen tager tid, så en frist i januar måned er ikke 
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hensigtsmæssig. Måske kunne man i stedet indføre en rullende ansøgningsfrist. 

DA var enig med LO om at give mere plads til ansøgningsprocessen, men at processen skal 
lægges i faste rammer. Det kan parterne se på sammen med ministeriet. 

Herefter spurgte DA til en status for analyserne af de digitale markedsmuligheder for forret-
ning vedr. læringssystemer. 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at arbejdet ikke er færdigt, og at der ikke foreligger en dato 
for offentliggørelse.  

Formanden afrundede herefter punktet. 

AD. 4  Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019 med vedlagt mødeplan 
Formanden gennemgik overordnet årshjulet, herunder at et nyt fast punkt medtages: God-
kendelse af referat fra sidste VEU-rådsmøde. 

På februar mødet afholdes en Temadrøftelse om digital læring, selv om ikke alle rapporter kan 
forventes at foreligge, men tidspunktet er rigtig i forhold til den forestående AMU udbuds-
runde.  

På juni mødet drøftes de foreliggende rapporter om digital læring. 

September mødet omfatter en temadrøftelse om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusom-
råder mhp. at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til en rapport. Den nuvæ-
rende rapport er fra 2014. Rapporten kan findes på VEU-rådets hjemmeside (nederst): 
uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad--naevn-og-udvalg/veu-raadet/om-veu-
raadet 

På december mødet er der Temadrøftelse om et taksteftersyn på AMU, hvor der udarbejdes et 
kommissorium i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på baggrund af trepartsaftalen om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018 - 2021). 

LO spurgte til dels indholdet i emnet ”Pulje til opsøgende arbejde”, dels tidspunktet.  

Lisbet Bang Thorsen oplyste, at emnet omfatter tilbagemelding på ansøgningsrunden fra 
januar. Hvis det kan nås til mødet i februar, kan punktet flyttes frem til dette møde i stedet. 

DA fandt, at årshjulet indeholdt gode emner, og at temadrøftelsen om digital læring er et vig-
tigt og relevant tema at drøfte på februar mødet, selv om rapporterne ikke foreligger. 

De strategiske områder, som skal drøftes på september mødet, skal forberedes af FU. Fokus 
må være trepartsaftalen, øget fleksibilitet og efterspørgsel. 

Formanden afsluttede punktet med at konstatere, at alle havde nikket til det forelagte årshjul. 
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Ad. 5 Godkendelse af nye FKB’er 
Formanden henviste til det udsendte materiale. 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at de mange FKB’er var et resultat af den gennemførte revi-
sion i efteruddannelsesudvalgene. 

Formanden konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af de ansøgte FKB’er. 

Ad. 6 TAMU (Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser) 
Formanden bød direktør for TAMU, Peter Kastholm, velkommen. TAMU er ikke ofte på 
rådets dagsorden, hvorfor Peter var blevet bedt om at give en præsentation. 

Peter Kastholm oplyste, at TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produk-
tions- og serviceydelser, og at målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af per-
sonlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddan-
nelse er eleverne klar til et rigtigt job.  

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og med en tilhø-
rende bekendtgørelse. TAMU er organiseret som en institution med 6 afdelinger, der geogra-
fisk er fordelt, så det er et landsdækkende uddannelsestilbud.

Det er TAMU, der afgør, om de unge er i målgruppen for dette uddannelsestilbud. Optagelse 
kræver, at eleverne pædagogisk og uddannelsesmæssigt ikke har gennemført uddannelse i an-
dre sammenhænge. 

For at sikre kvalitet og ensartethed i forhold til udviklingen af den personlige og sociale kom-
petence bliver uddannelsesaktiviteterne i TAMU gennemført på grundlag af en fælles pædago-
gisk holdning, konsekvenspædagogikken, som sammen med de branchespecifikke mål og den 
enkelte elevs kapacitet danner grundlaget for uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførel-
se. De unge regnes for en ressource. 

Skolen har årligt 350 elever i alt, hvoraf halvdelen er kostskoleelever. En elev følger typisk 
uddannelsen i et år. En overvejende del af eleverne kommer efterfølgende i arbejde.  

I 2016 udarbejdede Rambøll rapporten: TAMU-EFFEKTEN. En rapport om job- og uddan-
nelseseffekter & samfundsøkonomiske gevinster. Rapporten udsendes til rådets medlemmer, 
ligesom den kan findes her www.tamu.dk/om-tamu/effekt-og-resultater/ 

LO takkede Peter Kastholm for en god og lærerig orientering, som kun kunne kalde på tilhø-
rernes beundring for indsatsen og resultaterne. Herefter fulgte en opfordring til rådet om at 
arrangere et besøg hos TAMU.  

DA tilsluttede sig LOs udtalelse og spurgte herefter om, hvordan AMU indgår i undervisnin-
gen, og om hvem der visiterer eleverne til TAMU. 
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Peter Kastholm oplyste, at undervisningen er individuelt tilrettelagt, og derfor også af længere 
varighed end AMU-kurser, men læringsmål og udbytte er ens. En uddannelsesbog holder rede 
på, hvilke kurser eleven har gennemført. Certifikatkurser fungerer dog som alle andre certifi-
katkurser. Hovedparten af eleverne kommer fra bl.a. kommunerne og kriminalforsorgen. 
TAMU har eget optag, så der visteres ikke til TAMU, ligesom det økonomiske er afklaret i 
forhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og dermed har betalingsloven ingen indflydel-
se. 

Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne gjorde opmærksom på, at 
daghøjskolerne tager sig af den samme målgruppe, men i en anden lovgivningsmæssig og 
økonomisk anden ramme. 

Formanden henviste herefter til det udsendte materiale og bad om evt. kommentarer til æn-
dringen af Vejledning om mål og rammer for kompetenceudvikling på TAMU, jf. vedlagte 
notat med beskrivelse af de mest væsentlige ændringer samt udkast til ændret vejledning.  

Rådet havde ingen bemærkninger hertil. 

Formanden afrundede punktet med en bemærkning om, at rådet ville vende tilbage til et evt. 
besøg, og med tak til Peter Kastholm. 

Ad. 7 UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 
mv. (UUL)
Formanden oplyste, at der er afsat et beløb til ansøgningsrunden, hvorefter fordelingen sker i
dialog med ministeriet.

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der har været et mindre prioriteringsbehov end tidligere 
år, formentlig fordi efteruddannelsesudvalgene har haft travlt med andre opgaver i forbindelse 
med kursusrevisionen. 

DA havde ingen kommentarer til den foreliggende indstilling, men bemærkede, at der af det 
afsatte beløb er en halv million til overs, som ikke er prioriteret. Det vil være godt med en 
briefing om, hvad de penge anvendes til.  

Lisbeth Bang Thorsen kunne oplyse, at det drejer sig om evt. revision og prøveudvikling af 
AMU-mål, som ministeriet har udviklingsansvaret for samt udvikling af praktikvejlederkurser 
jf. den netop indgåede eud-aftale. Endvidere er det en reserve til brug i andre situationer, hvor 
ministeriet løser udviklingsopgaver indenfor UULs afgrænsning. Ministeriet vil på et senere 
tidpunkt orientere om, hvordan pengene anvendes. 

Formanden afrundede herefter punktet. 
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Ad. 8 Fælles FU møde med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbache-
loruddannelser (REP) torsdag den 20. december kl 13 – 14 
Formanden orienterede om mødet med henvisning til det allerede oplyste under formandens 
meddelelser og udtrykte endvidere et håb om at kunne låne mødelokale igen i 2019 - ikke hos 
LO, men hos Fagbevægelsens Hovedorganisation!  

Ad. 9 Erfaringer vedr. kombinationsmuligheder i forhold til erhvervsakademierne 
Skriftlig orientering ved konsulent Marie-Louise Bredvig, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Formanden henviste til det udsendte notat om overgangen til akademiuddannelserne, som er 
udarbejdet af Marie-Louise Bredvig på baggrund af hendes foredrag på REPs og VEUs fæl-
lesmøde i september. Notatet vil indgå i drøftelserne med REP på det kommende fælles FU-
møde. 

LO fandt, at det var et væsentligt notat, og at rådet bør bede ministeriet afdække de barrierer, 
der åbenbart er mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne og akademiuddannelserne. 
Fordi dels løser problemet sig ikke af sig selv, dels er der behov for at afklare, hvor stor efter-
spørgslen er efter en sammenkobling af de to uddannelsesniveauer. På denne baggrund kan 
rådet vurdere, hvordan man skal reagere. 

DA støttede LOs forslag om at få afdækket barriererne. En del af problematikken er dog na-
turlig i sammenhæng med institutionsstrukturen. 

Formanden påpegede, at de omtalte barrierer synes dels at skyldes lovgivning, dels skolernes 
administration i praksis. Derfor er det vigtigt at få ministeriet til at afdække de forskellige bar-
rierer for at give mulighed for så god sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne som mu-
ligt. Fællesmøderne med REP giver mulighed for at fastholde fokus på sammenhængen mel-
lem de to uddannelsesniveauer. FU følger op. 

AD. 
10 

Status på AMU-tilsyn 
Formanden henviste til det udsendte materiale. Der synes nu at være kommet ro på området. 
Det er stadig nødvendigt at føre tilsyn, for på den måde at sikre at der ikke bliver begået fejl.  

Lisbeth Bang Thorsen informerede om, at styrelsen havde fundet det nødvendigt at gå 
grundig til værks i forhold til DEKRA, men at resultatet havde vist, at der kun var blevet be-
gået enkelte små fejl, hvilket også fremgår af Styrelsens redegørelse til Folketinget. Endvidere 
er der nu ved at være ryddet op i de gamle sager.  

DA gav udtryk for, at det er vigtigt, at der er styr på tingene – især når historier om det mod-
satte florerer. Kun på den måde kan dæmonisering af udbyderne undgås, uanset om det of-
fentlige eller private udbydere. 

LO fandt, at det er vigtigt, at alt foregår efter reglerne, og det er tilsynet med til at sikre. 

Formanden afrundede herefter punktet. 
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AD. 
11 

Status på Efteruddannelse.dk 
Formanden gav udtryk for, at det udsendte materiale udgør en fyldig og dækkende informati-
on og henviste til de bemærkninger, der fremgår af forklædet. 

DA noterede med tilfredshed, at sagsbehandling og udbetaling af VEU-godtgørelse og beford-
ringstilskud er klar til 1. januar, og forventede, at det ligeledes gælder i relation til kost og logi. 
Endvidere blev der spurgt til, hvornår web-service i forhold til kompetencefonden, som det 
fremgår af Trepartsaftalen, forventes at blive leveret. 

Formanden henviste spørgsmålet til ministeriet og afrundede herefter punktet. 

AD. 
12 

Rådets konstitutionsperiode samt fremtidig repræsentation i rådet 
Formanden takkede for orienteringen. 

Ad. 
13 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2018 
Formanden oplyste, at det udsendte notat behandles på dette møde, idet november mødet, 
hvor notatet var på dagsordenen, blev aflyst. Forbruget og aktiviteten er på niveau med 2017. 
Der er stor aktivitet på FVU. 

DA gjorde opmærksom på, at målgruppen i 2017 også omfattede elever med videregående 
uddannelse, hvilket ikke er tilfældet i 2018, så derfor er her tale om en aktivitetsstigning, som 
ikke kan ses ud af tallene. 

LO fandt, at det var vanskeligt at arbejde med ministeriets datavarehus i denne sammenhæng, 
fordi tallene kun er ajourført til og med 1. kvartal.  

Repræsentanten for Uddannelsesforbundet henledte opmærksomheden på, at dansk ud-
bydes af skolerne efter reglerne for FVU start. 

Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne gjorde opmærksom på, at 
ordblindeundervisningen havde et faldende elevantal, selv om målgruppen ikke var blevet 
mindre. I den sammenhæng mangler der statistik for virksomhedsoprettede hold. 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste i forbindelse med FVU start, at et hyrdebrev er udsendt om, 
hvilke regler der gælder, og at det præciseres i bekendtgørelsen, at man skal anvende samtale-
guiden i forbindelse med visitationen af eleven. 

Mikkel Skydsgaard oplyste, at data i Undervisningsministeriets databank ikke er så opdate-
rede, som de data VEU har fået. Grundet oprettelsen af Undervisningsministeriets nye datava-
rehus, hvor aktivitetsdata offentliggøres fremadrettet, er offentliggørelsen af aktivitetsdata for 
3. kvartal blevet forsinket. Aktivitetstal for 2. og 3. kvartal 2018 forventes offentliggjort i uge
51 2018. Det undersøges, om der kan udarbejdes statistik for virksomhedsoprettede hold i
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forbindelse med ordblindeundervisning, hvilket ministeret efterfølgende oplyser er muligt, og 
som vil blive indarbejdet i næste forbrugsrapport, der dækker hele 2018. 

Formanden afsluttede hermed punktet. 

Ad. 
14 

Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2019  
Formanden henviste til det udsendte materiale den 11. december og bemærkede, at taksten 
for fjernundervisning er nedjusteret. 

LO udtrykte tilfredshed med finansloven, men pointererede også, at der er forskel på at fjerne 
omprioriteringsbidraget og en neutralisering, hvorfor her bliver et problem, når trepartsaftalen 
udløber. 

DA spurgte til tilskudsmodellen for kombinations forløb på FGU, idet det ikke fremgår klart, 
om det er den ordinære aktivitet eller den rekvirerede aktivitet, der danner grundlag for model-
len. 

Mikkel Skydsgaard oplyste, at kombinationsforløbet er baseret på den ordinære aktivitet. 

15 Evt. 
Formanden takkede Einer Holst for hans indsats i VEU-rådet, hvor han havde været 
med siden 2005. 

DA takkede ligeledes for samarbejdet i VEU-rådet 

Einer Holst kvitterede for de pæne ord og henviste til, at VEU-rådet spiller en væsent-
lig rolle i beskæftigelsespolitikken, som han fremadrettet skal beskæftige sig med i regi 
af Fagbevægelsens Hovedorganisation, så derfor ville han ikke slippe forbindelsen til 
VEU-rådet. 

Formanden takkede for god mødeorden, ønskede glædelig jul, godt nytår og på gensyn 
onsdag den 27. februar 2019 kl 14. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-rådet den 27. februar 2019 

Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

Materiale: Referat af rådsmødet 14.12.2017 
Opdateret årsplan 

Bemærkninger: Formandens meddelelser vil bl.a. omfatte følgende em-
ner: 

• Opfølgning på rådets temadrøftelse i decem-
ber 2017 om VEU-rådets fremtidige opgaver.
På rådsmødet den 12. december 2018 henledte
LO opmærksomheden på, at rådet i december
2017 udarbejdede en liste over data til senere op-
følgning.
Listen findes i referat af punkt 4 fra rådsmødet
den 14. december 2017 (se side 14). Referatet
vedlagt til dette punkt

• Orientering om mødet med FPU
FPU (Foreningen for private Udbydere) havde
bedt om et møde med rådets formand om den fo-
restående udbudsrunde. Mødet blev afholdt den
20.12.2018

• Høringer efterår 2018
På rådsmødet den 12. december 2018 blev der
orienteret om rådets høringssvar. Imidlertid om-
fattede orienteringen ikke alle høringssvar, da
svarfristen lå efter rådsmødet. Derfor blev en
opdateret høringsliste med høringssvar udsendt
til rådets medlemmer i mail 15.01.2019.

• Fællesmøde med REP
Mødet afholdes den 30. september 2019 kl. 13 –
16 i Store Mødesal, FH Islands Brygge 32D,
2300 Kbh S

• Opdateret årsplan

Behandling: Til orientering og evt. drøftelse. 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet 

1 

              Den 5. januar 2018 

Referat af 
46. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)

torsdag den 14. december 2017 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1 Godkendelse af dagsorden  
2 Meddelelser fra formanden 

1. Meddelelser vedr. spørgsmål, som blev fremført på VEU-rådsmødet den 21. juni 2017
2. Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt)
3. Planlagte møder i 2018 (materiale vedlagt)
4. Rådets sammensætning (Opdateret medlemsliste vedlagt)

3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet  
4 Temadrøftelse om VEU-rådets fremtidige opgaver på baggrund af trepartsforhandlinger-

nes rapport om et styrket, sammenhængende og mere fleksibelt voksen- og efteruddannel-
sessystem: 
• Indledning ved rådsformanden
• Betydningen af trepartsaftalen ved DA og LO
• Implementering ved Undervisningsministeriet
• Temadrøftelse

5 Ansøgning fra ETIE om godkendelse af otte nye FKB'er 
6 Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2018 
7 Status på AMU-tilsyn 
8 Status på Efteruddannelse.dk 
9 Evt 

------------------------- 

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Thomas Felland, Pia Maul Andersen, 
Claus Eskesen, Per Påskesen, Charlotte Netterstrøm, Per Hansen, Martin Liebing Madsen, Niels Hen-
riksen, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Ilkay Aztout, Jakob 
Krohn-Rasmussen, Thomas Christensen, Niels Henning Holm Jørgensen, Kristine Wiberg Plougs-
gaard, Kasper Munk Rasmussen, Michael Kaas Andersen, Hanne Pontoppidan, Maj Jensen Bistrup, 
Signe Tychsen-Philip og Henrik Saxtorph (sekretær). 

Fra Undervisningsministeriet: Jesper Nielsen, Lisbeth Bang Thorsen, Kasper Warrer, Jesper Stæhr 
Mikkelsen, Mads Justesen, Benedicte Dahlberg, Anne Sofie Høgh. 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Det bemærkes, at punkt 4, Temadrøftelsen, herefter blev behandlet af hensyn til tiden. Referatet følger 
dog dagsordenens rækkefølge. 
 
Ad 2. Meddelelser fra formanden 
Formanden gjorde opmærksom på Niels Henning Holm Jørgensens afskedsreception torsdag den 14.  
december og Per Påskesens fredag den 15. december. 
 
To møder har været aflyst, fordi forretningsudvalget vurderede, at sagsmængden ikke kunne begrunde 
indkaldelse af medlemmerne. 
 
Trepartsaftalen foreskriver i pkt 56, at VEU-rådet og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Pro-
fessionsbacheloruddannelserne (REP) skal have et årligt fællesmøde for at styrke den sammenhængen-
de rådgivning af regeringen på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. Derfor har VEU-
forretningsudvalget den 7. december  haft en indledende drøftelse med REP-forretningsudvalget om 
præmisserne for dette møde. Mødet planlægges til at blive afholdt i september 2018. LO tilbød at lægge 
lokaler til, hvis deltagerantallet overstiger ministeriets lokalekapacitet.  
 
STUK og efteruddannelsesudvalgenes formandskaber og sekretariatschefer samt VEU-rådets forret-
ningsudvalg har torsdag den 14. december afholdt møde om betydningen af trepartsaftalen om styrket 
og mere fleksibel VEU for efteruddannelsesudvalgenes arbejde og i fortsættelse heraf afholdes møde 
mlm. STUK og efteruddannelsesudvalgenes sekretariatschefer og uddannelseskonsulenter tirsdag den 
19. december. 
 
LO gjorde opmærksom på, at mødet den 14. december med efteruddannelsesudvalgene er vigtigt, og at 
information om processen med fordel kan tilgå VEU-rådet, ligesom FU bedes overveje, hvordan rådet 
kan involveres i arbejdet med implementering af trepartsaftalen for bedst muligt at kunne leve op til sin 
rådgivningsrolle i forhold til ministeriet. Det blev oplyst, at mødematerialet til mødet med efteruddan-
nelsesudvalgene eftersendes til rådet af STUK. 
 
Formanden henviste i øvrigt til det udsendte materiale under dette punkt med den tilføjelse, at hørings-
svaret til STAR om bemærkninger til den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 
for 2018 netop er afsendt i dag. 
 
Vær opmærksom på, at mødetidspunktet i 2018 er en time senere, altså fra 14.30 – 16.30. 
 
Ad 3. Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
 
Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen har oplyst, at resultatet af Trepartsforhandlingerne kræver fornyet 
gennemgang af efteruddannelsesudvalges UUL-ansøgninger, så derfor bliver UVM’s foreløbige indstil-
linger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UUL) udsendt i skriftlig høring til 
rådet i januar 2018. 
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Ad 4. Temadrøftelsen  
Formanden gjorde opmærksom på, at formuleringen af dagsordenspunktet var tænkt sådan, at både 
trepartsaftalen og den rapport fra i sommer om fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelse, som 
ekspertgruppen udarbejdede, blev omfattet. Men selvfølgelig er det trepartsaftalen, der er i fokus. 
 
Punktet blev behandlet i fortsættelse af dagsordenens punkt 1 for at give rådet mest mulig tid til tema-
drøftelsen. 
 
Temadrøftelsen forløb sådan, at efter formandens indledende bemærkninger fulgte en præsentation af 
trepartsaftalen fra LO, DA og Undervisningsministeriet. Alle tre præsentation skete ved hjælp af Po-
werPoint, der er vedlagt referatet som bilag. 
 
Formanden 
Formålet med temadrøftelsen er at vurdere aftalens betydning for VEU-rådet, herunder hvordan, 
hvornår og hvor hurtigt implementering af aftalen vil ske, de nye konstruktioner omkring De regionale 
arbejdsmarkedsråd (RAR), og den fremtidige voksenvejledning. Endvidere vil rådets samarbejde med 
efteruddannelsesudvalgene blive intensiveret. Vil resultatet være et bedre VEU med den forventede 
større flexibilitet og bedre økonomi? 
 
LO: 
Aftalen er afgørende vigtig, fordi udfordringen dels er mangel på kvalificeret arbejdskraft, dels at virk-
somhederne fortsat kan producere det, der efterspørges. 
 
Præsentationen omfattede følgende elementer: 
 
LO’s mål for VEU-trepartsaftalen er at puste til motivationen hos virksomheder og medarbejdere, at 
vende aktivitetsudviklingen og sikre at lønmodtagernes kompetencer matcher efterspørgslen samt ska-
be et mere sammenhængende og overskueligt VEU-system. Vi har et fælles ansvar for succes. 
 
DA: 
Aftalen er væsentlig, fordi det er nødvendigt at have adgang til kvalificerede medarbejdere, og derfor er 
VEU vigtigt for virksomhederne.  
 
DA’s opmærksomhedspunkter er, at aftalen giver et sundere økonomisk fundament med en nødvendig 
øget fleksibilitet. Den ny virkelighed er at skabe et fleksibelt og mere agilt AMU-system, som kræver et 
fortsat stort fokus fra parterne, UVM, efteruddannelsesudvalg og skoler. 
 
Undervisningsministeriet (UVM): 
Styrken ved denne aftale er, at den er indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter, hvilket giver 
et godt grundlag for en god aftale. Der har været flere reformer på uddannelsesområdet, og nu også en 
VEU-reform for at skabe et mere responsivt, fleksibelt og sammenhængende system.  
 
UVM lagde blandt andet vægt på styrkelse af basale færdigheder med en indgang til VEU. En omstil-
lingsfond skal give faglærte og ufaglærte personer mulighed for efteruddannelse og videreudvikling 
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samt sporskifte i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet, bedre økonomi ift. VEU-godtgørelsen 
og et kvalitetsløft. Endvidere omfatter aftalen også nye, væsentlige tiltag på AMU-området, som skal 
bidrage til at skabe et stærkere AMU-tilbud. 
  
Tidsperspektivet er, at det hele starter i 2018 med årlige statusmøder i 2019 og 2020 og genforhandling 
med parterne i 2021. Implementeringen er forankret i ministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksen-
uddannelser, hvor UVM har særskilt fokus på kommunikation om aftalen til alle aktører.  
 
Perspektivet er, at vi får et mere målrettet AMU med færre kurser, og at efteruddannelsesudvalgene 
bliver centrale aktører med en vigtig opgave vedr. kursusrevision og udvikling af test/prøve efter dia-
log med parterne.  
 
Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter: 

- Rådet skal arbejde proaktivt 
- Rådet kan afholde en strategidag om,  

° hvordan AMU systemet kan bidrage 
° hvad god voksenvejledning er 
° drøfte overskuelighed og flexibiltet, som kan være modsat rettet  
° samt drøfte en hensigtsmæssig proces for større opgaver som fx den kommende 

udbudsrunde på AMU-området 
- Rådet skal forholde sig til kommende udbudsrunde 
- Rådet bør følge arbejdet med en national strategisk indsats for digitalisering af VEU 
- Her er mange spørgsmål om, hvordan det skal ske konkret, og derfor skal vi gennemgå aftalen 

både i en økonomisk og i en kvalitativ sammenhæng  
- Vi skal udfolde aftalens visioner 
- Implementeringen er en kæmpeopgave for alle. Der er behov for en kontinuerlig møderække 

med efteruddannelsesudvalgene enten i FU- eller rådssammenhæng 
- Aftalen har sammenhæng til aftalesystemet, og det gør, at parterne kan forpligtes 
- VEU-rådet skal tage ejerskab for, hvordan aftalen udfoldes 
- Præsentationerne manglede fokus på uddannelseskontrakterne, og hvorvidt virksomhederne er 

tilfredse 
- Vi skal se på fordelingen af udbud mellem VEU og erhvervsuddannelserne, hvilket ikke blev 

omtalt i præsentationerne 
- Det må forventes, at det generelle niveau hæves 
- Men hvordan arbejder man i praksis med test? 
- Hvordan involveres skolerne? 
- Vigtigt med økonomisk samspil mlm. systemerne 

- En ny undervisningsportal skal være enkel. Måske andre systemer end det nuværende kan være 
interessant? 

- Datavarehuset er vigtigt ved tværgående initiativer 
- Vi skal have en systematisk tværgående vidensopsamling som grundlag for dels drøftelser i rå-

det, dels samarbejdet med andre aktører. Det kræver prioritering 
- Vi skal passe på med at blive et teknikkerudvalg, for aftalen er også meget teknisk i sin beskri-

velse 

14



5 
 

- Det årlige møde med REP kunne med fordel også omfatte en invitation af begge ministre for 
at underbygge sammenhængen mellem uddannelserne. 

 
Formanden: Rådets fokus er, hvad aftalen betyder for rådets fremtidige arbejde for eksempel med 
hensyn til det fremtidige VEU, om gennemgangen af kursusporteføljen medfører en yderligere dyna-
mik, samarbejdet med efteruddannelsesudvalgene og RAR. Implementeringen er ligeledes en central 
opgave. Samspillet med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne drøftes på det årlige 
møde mellem VEU og REP. Det er en god ide med en strategidag ell.lign i forårssemestret 2018. 
 
Ad 5. Ansøgning fra ETIE om godkendelse af otte nye FKB'er 
Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af det 
ansøgte, idet efteruddannelsesudvalget oplyser, at FKB’erne har været koordineret med alle efteruddan-
nelsesudvalg uden bemærkninger, og at Styrelsen vurderer, at det foreliggende kan godkendes. 
 
Ad 6. Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2018. 
Formanden 
Forhandling om FL 2018 pågår stadig og derfor ingen orientering. 
 
Ad 7. Status på AMU-tilsyn 
Formanden 
Det fungerer tilfredsstillende 
 
LO og DA 
Fremtidigt fokus på, hvorvidt tilsynet drejer sig om certifikatkurser og kurser underlagt reglerne om 
vejrlig, og derfor foreslås dette fokus medtaget i næste års tilsynsrapport. 
 
Ad 8. Status på Efteruddannelse.dk 
Formanden 
Det ser ud til at fungere, og næste skridt er implementering i medfør trepartsaftalen 
 
Undervisningsministeriet 
Kontorchef Jesper Stæhr Mikkelsen oplyste, at der er følgegruppemøde 10. januar, hvor også AUB 
deltager. 
 
Ad 9. Eventuelt 
LO 
En status for erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende kollektiv afkortning ønskes på først-
kommende møde. 
 
Per Påskesen takkede for et godt samarbejde i rådet mellem parter og ministerium, hvilket dette mø-
de også var godt bevis på. Mødedeltagerne applauderede. 
 
Formanden ønskede glædelig jul og på gensyn til VEU-rådsmødet 28. februar 2018 kl 14.30 – 16.30. 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 20. februar 2019 
Sekretariatet 

 
 
 
 

Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet 2019 
 

 
Faste dagsordens-
punkter for alle møder 

• Godkendelse af dagsorden 
• Meddelelser fra formanden 
• Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
• Evt. 

 
Januar Ingen møder 

 
Februar 
 

  6. februar 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30  
27. februar 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 
• Temadrøftelse om digital læring. Rapporterne herom forventes ikke at 

foreligge på dette tidspunkt, men emnet drøftes ift. den forestående 
udbudsrunde på baggrund af indlæg af Claus Riekehr Møller, CEO i 
Cadpeople og STIL, Undervisningsministeriet 

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2019 
• Statistik for garantikurser. 

 
April 
 

11. april 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
24. april 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Udbudsrunden på AMU-området 
• Pulje til opsøgende arbejde 
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP 
• Drøftelse om rapporterne vedr. digital læring 

 
Maj / Juni 
 

22. maj 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
26. juni 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00  

• Udbudsrunden på AMU-området 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 

2019 
• Temaer for UUL 2019 
• Status for VisKvalitet 
• Status på Efteruddannelse.dk  

 
Juli/August Ingen møder 
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September 
 

4. september 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
18. september 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Resultatet af AMU-udbudsrunden 
• VEU-rådets møder for 2020 planlægges. 
• Evt. Opfølgning på det fælles møde for VEU og REP  
• Statistik for garantikurser 
• Indhold i FFL for 2019 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 

2019 
• Temadrøftelse om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusområ-

der. 
Evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til 
en rapport.  
I 2014 udarbejdede rådet en rapport om Strategiske fokusområder, hvor foror-
det blev indledt med følgende: VEU-rådets løbende arbejde med strategiske fokus-
områder for VEU-indsatsen spiller en vigtig rolle. Det gælder både i forhold til rådets mulig-
heder for at bidrage til, at der skabes de rigtige rammer for VEU-indsatsen, og det gælder i 
høj grad også i forhold til at sikre et bredt og relevant udbud af voksen- uddannelser af høj 
kvalitet. 
 

30. september kl 13 – 16: Fællesmøde for VEU & REP 
Store Mødesal, FH Islands Brygge 32D, 2300 Kbh S i Store Mødesal  

• Emner til dagsorden foreligger endnu ikke 
 

Oktober / November 
 
 

23. oktober 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
6. november 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Statistik for garantikurser 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 

2019 
• Status på Efteruddannelse.dk 
• Status på opfølgning på trepartsforhandlingerne 

 
November / Decem-
ber 

27. november 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
11. december 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019 
• UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejds-

markedsuddannelser mv.  (UUL) 
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2019 
• Status på AMU-tilsyn 
• Status på Efteruddannelse.dk 
• I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vi-

dereuddannelse (2018 - 2021) i pkt. 35 er det anført, at der gen-
nemføres et taksteftersyn på AMU. Der udarbejdes et kommisso-
rium i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
Temamøde herom  
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 27. februar 2019 

 
Punkt 4: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 
 

 
    

Materiale:  a. Orientering om VEU-centrenes resultater 2018 
b. Notat om resultatet af kursusgennemgangen af    

  AMU 
 

Bemærkninger: Undervisningsministeriets orientering vil bl.a. omfatte 
følgende emner: 
 
a. 
Orientering om VEU-centrenes sidste afrapporterin-
ger 
Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse blev det besluttet, at 
VEU-centrene skal udfases i 2018. Indholdet i kontrak-
terne for 2018 adskiller sig således fra de tidligere kon-
trakter. 
 
Dette notat er en opsamling på de slutrapporter, som 
VEU-centrene indsendte til fristen den 31. december 
2018. 
 
b. 
Opfølgning på AMU-kursusrevision  
Efteruddannelsesudvalgene har i løbet af 2018 gennem-
gået hele deres kursusportefølje med henblik på at sikre 
et opdateret og fleksibelt AMU-system. 
 
Kursusgennemgangen har bevirket, at den samlede 
AMU-portefølje vil omfatte knapt 2.650 arbejdsmar-
kedsuddannelser svarende til en reduktion på 609 ar-
bejdsmarkedsuddannelser. 
 
Notatet er en opsamling på de slutrapporter, som VEU-
centrene indsendte til fristen den 31. december 2018. 
 
c. 
Udvikling af en bevisdatabase, jf. Trepartsaftalen 
Med VEU-Trepartsaftalen (III) blev der indført et gene-
relt krav om, at AMU-kurser skal afsluttes med en prø-
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

ve. Det langsigtede mål er, at flere på arbejdsmarkedet 
kan dokumentere deres kompetencer og dermed øge 
muligheden for mobilitet og tilpasning på arbejdsmar-
kedet. I tilknytning hertil er det med aftalens initiativ 48 
aftalt, at der skal udvikles en AMU-bevisdatabase. 
 
Bevisdatabasen har til formål at sikre, at borgeren kan se 
og anvende sine digitale AMU-bevisdata. Dermed gives 
borgeren adgang til en oversigt over egne AMU-
bevisdata på egen bevisside i systemet Min Kompeten-
cemappe.  
 
Arbejdet med bevisdatabasen er vidt fremskredent. Der 
er således gennemført brugertests på en prototype af det 
nye bevisområde, der tilføjes Min Kompetencemappe.  
 
Brugertestene er blevet foretaget på svejse- og trans-
portområderne på TEC samt SOSU-området på SOPU. 
 
I de kommende måneder vil der foregå et yderligere 
arbejde for så vidt angår udviklingen af bl.a. en app, 
som kan give brugerne nem og enkel adgang til deres 
eksamensbeviser. I forbindelse med det videre udvik-
lingsarbejde tilbyder STIL at præsentere de foreløbige 
bud på en løsning over for væsentlige interessenter på 
området.  
 
Det forventes, at bevisdatabasen vil være tilgængelig for 
offentligheden ultimo 2019.  
 
d. 
Monitorering af fællesscreeninger på FVU-området  
Aktivitetstal til VEU-rådet vedr. udviklingen i antallet af 
FVU-screeninger opdelt henholdsvis på individuelle 
screeninger og fællesscreeninger vil som en fast proce-
dure tilgå rådet fra og med 3. kvartal 2019.    
 
Det fremgår af VEU-trepartsaftalen (III), at VEU frem-
over i højere grad end i dag skal understøtte, at der sker 
et markant løft af de basale færdigheder i arbejdsstyr-
ken. Som støtte herfor er der udarbejdet klare retnings-
linjer for gennemførelse af fællesscreeninger på virk-
somhederne i forhold til FVU (initiativ 7). Med en styr-
ket anvendelse af fællesscreeninger kan virksomhederne 
systematisk og enkelt kortlægge behovet for opkvalifi-
cering af de basale færdigheder hos medarbejderne. 
Denne indsats skal følges løbende ved at måle antallet af 
FVU-fællesscreeninger (punkt 11).  
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

VEU-rådet bliver i dag løbende orienteret om forbrug og 
aktivitet på det almene VEU-område. Disse opgørelser 
indeholder også oplysninger om udviklingen i antallet af 
FVU-screeninger. I denne opgørelse har det dog ikke 
været muligt at skelne mellem FVU-screeninger, som 
gennemføres på den enkelte borgers initiativ (individu-
elle screeninger) og fællesscreeninger, som gennemføres 
som led i en kompetenceafklaring foranlediget af en 
virksomhed.  Det er besluttet at indføre en særskilt takst 
til fællesscreeninger pr. 1. januar 2019, hvorefter det vil 
være muligt at lave en opgørelse, som skelner mellem 
individuelle screeninger og fællesscreeninger.  

Monitoreringen vil begynde pr. 1. januar 2019, men for 
at sikre valide datatræk vurderes det som mest hen-
sigtsmæssigt, at data først som en fast procedure tilgår 
rådet fra og med 3. kvartal 2019. 

Behandling: Til drøftelse. 
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Orientering om VEU-centrenes resultater 2018 

Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-
reuddannelse blev det besluttet, at VEU-centrene skal udfases i 2018. På 
den baggrund, og fordi centrene får en markant lavere bevilling i 2018 
end tidligere år, adskiller indholdet i kontrakterne for 2018 sig fra de 
tidligere kontrakter. 
 
I kontrakten for 2018 skal VEU-centrene fokusere på ét af deres kerne-
områder – det virksomhedsopsøgende arbejde – med samme måltal som 
i 2017, så der ikke opstår et afbrud i dette arbejde, mens beslutningerne 
fra trepartsaftalen indfases. Udover det virksomhedsopsøgende arbejde 
skal VEU-centrene i 2018 fokusere på, hvordan den erfaring og viden, 
som de har opbygget igennem de seneste syv år, ikke går tabt, men bliver 
videreført og indarbejdet på værts- og partsinstitutioner og evt. i andre 
netværk og strukturer.  
 
Resultatkontrakten for 2018  
VEU-centrene har i 2018 afrapporteret på deres kontrakt to gange, hhv. 
en statusrapport i juni samt en slutrapport i december 2018. Dette notat 
er en opsamling på de slutrapporter, som VEU-centrene indsendte til 
fristen den 31. december 2018. VEU-centrene skulle her afrapportere på 
deres indsats og aflægge regnskab, herunder tilbagebetale eventuelt ufor-
brugte midler. Udbetaling af sidste rate af bevillingen (10 pct.) er betinget 
af, at alle virksomhedsbesøg er gennemført som forudsat i kontrakten, 
samt at der er afrapporteret tilfredsstillende på, hvordan erfaringer og 
samarbejdsrelationer er videreført.  
 
Bevillingsramme  
Nedenstående oversigt viser sammenhængen mellem tilskuddet i 2017 og 
2018, samt hvad VEU-centrene maksimalt kan få udbetalt afhængig af 
deres målopfyldelse ift. virksomhedsbesøg og forbrug af overførte midler 
fra 2017. Det enkelte VEU-center kan imidlertid ikke få udbetalt mere, 
end der er aflagt regnskab for.  
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Oversigt over bevillingsrammen for VEU-centrene i 2017-18 
 
VEU-center  Tilsagn i 

2018 
Overført fra 
2017 

Maks. tilskud 
i 2018 inkl. 
overskydende 
midler fra 
2017 

Betinget til-
skud (10 pct. 
ved målopfyl-
delse) 

Maks. til-
skud i 2018, 
hvis kon-
traktmål 
ikke er op-
fyldt 

Fyn 2.262.000,00 647.693,00 2.909.693,00 -226.200,00 2.683.493,00 
Hovedstaden og 
Bornholm 4.273.000,00 1.080.805,00 5.353.805,00 -427.300,00 4.926.505,00 

Midtvest 1.895.000,00 479.797,00 2.374.797,00 -189.500,00 2.185.297,00 
Midtøst 2.048.000,00 563.349,00 2.611.349,00 -204.800,00 2.406.549,00 
Nord 1.838.000,00 511.482,00 2.349.482,00 -183.800,00 2.165.682,00 
Nordsjælland 1.901.000,00 1.071.383,00 2.972.383,00 -190.100,00 2.782.283,00 
Syd 1.672.000,00 589.904,05 2.261.904,05 -167.200,00 2.094.704,05 
Trekantsområdet 1.728.000,00 607.224,37 2.335.224,37 -172.800,00 2.162.424,37 
Vest 1.735.000,00 574.779,68 2.309.779,68 -173.500,00 2.136.279,68 
Vestsjælland 1.713.000,00 659.523,00 2.372.523,00 -171.300,00 2.201.223,00 
Øst og øerne 2.524.000,00 656.058,44 3.180.058,44 -252.400,00 2.927.658,44 
Østjylland 2.549.000,00 57.304,13 2.606.304,13 -254.900,00 2.351.404,13 
Aalborg-
Himmerland 

1.862.000,00 599.456,00 2.461.456,00 -186.200,00 2.275.256,00 

Total 28.000.000,00 8.098.758,67 36.098.758,67 -2.800.000,00 33.298.758,67 
 
Uforbrugte midler 
De centre, der er markeret i tabellen ovenfor har ikke gennemført de 
målsatte virksomhedsbesøg, og de modtager derfor ikke de tilbageholdte 
10 pct. af tilskuddet. Der er ikke taget stilling til evt. genanvendelse af 
overskydende midler 
 
Status på VEU-centrenes indsats i forhold til resultatmål 1 
Resultatmål 1: Alle VEU-centrene skal nå et fastsat mål for antallet af 
virksomhedsbesøg svarende til 14 pct. af arbejdssteder med 3-250 ansat-
te, hvor der blandt de ansatte er ufaglærte og/eller faglærte1.  
Hovedparten (62 pct.) af VEU-centrene har opnået resultatmålet for 
antallet af virksomhedsbesøg i 2018 og har gennemført op til 32 pct. 
flere besøg end det målsatte antal (svarende til et gennemsnit på 18 pct. 
merbesøg). Lidt under halvdelen af de gennemførte besøg er registret 
som unikke besøg (45 pct.) 2.  
                                                 
1 Bilag til kontrakten angiver det enkelte VEU-centers resultatmål. VEU-centrene forventes i statusrapporten 

at opgøre antallet af foretagne virksomhedsbesøg samt antallet af unikke virksomhedsbesøg. 

2 VEU-centrene kan vælge at besøge en virksomhed flere gange. Virksomhedsbesøgende opgøres derfor både 
samlet set og som unikke besøg. I antallet af unikke besøg medregnes et virksomhedsbesøg kun én gang, 
selvom virksomheden er besøgt flere gange.  VEU-center Hovedstaden og Bornholm og VEU-center Nord-
sjælland indgår ikke i beregningen, da de ikke har opgjort antallet af unikke besøg. 
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Med hensyn til de centre som ikke har nået deres resultatmål, er der væ-
sentlige forskelle i besøgstallene. Centeret med det laveste antal virksom-
hedsbesøg er VEU-center Nordsjælland, som har gennemført 52 pct. af 
de målsatte besøg, mens VEU-center Trekantområdet næsten er i mål, da 
de har gennemført 89 pct. af de målsatte besøg. 
 
Oversigt over virksomhedsbesøg pr. VEU-center i 2018 
 
VEU-Center Mål for 

besøg i 
2018 

Gennem-
førte be-
søg 

Mål 
opfyl-
fyl-
delse 
(pct.) 

Virksomheds-
besøg udover 
de målsatte 
(pct.) 

MidtØst 1.063 1.234 100 16 
Øst og Øerne 1.498 1.642 100  10 
Østjylland 1.729 1.230 71 0 
Trekantområdet 770 688 89 0 
Vestsjælland 669 816 100 22 
Nord  884 1044 100 18 
Syd  696 917 100 32 
Aalborg-Himmerland 924 1301 100 41 
MidtVest 956 968 100 1 
Fyn 1.345 761 57 0 
Hovedstaden og 
Bornholm3 

3.763 2484 66 0 

Nordsjælland 916 478 52 0 
Vest 771 776 100 0,6 
 
Det fremgår af VEU-centrenes slutrapporter, at aktivitetsniveauet har 
været faldende i anden halvdel af 2018, hvilket hovedsageligt skyldes 
nedgang i personalet i forbindelse med centrenes lukning.  
 
Resultatmål 2: VEU-centrenes erfaring er videreført og forankret. Det-
te sker blandt andet ved, at VEU-centrene har stillet sig til rådighed med 
henblik på at videreføre erfaring, viden og de samarbejdsrelationer, som 
er opbygget igennem de sidste syv år. Indsatsen skal bl.a. ske med fokus 
på en videreførelse til værts- og partsinstitutioner og/eller til andre net-
værk og strukturer med aktører på beskæftigelses-, og erhvervsområdet, 
samt med inddragelse af andre aktører på uddannelsesområdet som fx 
sprogcentre og folke- og daghøjskoler4. 

                                                 
3 Antallet af virksomhedsbesøg for VEU-centeret Hovedstaden og Bornholm er behæftet med usikkerhed, da 

tallene beror på et estimat. Det skyldes, at det ikke var muligt for VEU-centeret at indhente tallene for de 
registrerede besøg. 

4   Til resultatmål 2 er der knyttet en række konkrete mål, der specificerer målopfyldelsen for dette indsatsom-

råde:  

 1) samarbejdsrelationer med aktører på erhvervs-og beskæftigelsesområdet 
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Opsummering af VEU-centrenes indsats ift. resultatmål 2 
Der er væsentlige forskelle blandt VEU-centrene på, i hvilken udstræk-
ning de har indgået i forberedelserne af den nye organisering i forbindel-
se med implementeringen af RAR-modellen. Det er kun en mindre andel 
af centrene, der har været direkte involveret i afklaringen af, hvordan 
snitfladerne mellem de forskellige systemer og aktører skal tilrettelægges 
fremadrettet for at sikre et godt sammenspil med de Regionale Arbejds-
markedskontorer (AMK) og de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).  
Generelt har VEU-centrene stillet sig til rådighed og overdraget viden 
om metoder og netværk til de relevante aktører. VEU-centrene har des-
uden, hvis efterspurgt, medvirket til at introducere AMK og RAR til de 
eksisterende lokale samarbejder og bidraget til at tilpasse og opbygge 
lokale strukturer, så de bedst muligt kan understøtte AMKs og RARs 
koordinerende arbejde. 
 
Overdragelsesarbejdet er de fleste steder foregået på både lokalt og regi-
onalt niveau via arbejdsgrupper og samarbejdsudvalg med centrale aktø-
rer på tværs af uddannelses-og beskæftigelsesområdet. Flere steder er der 
i forbindelse med VEU-centrenes lukning blevet etableret lokale og regi-
onale samarbejdsudvalg, hvor skoler, jobcentre, uddannelseschefer samt 
repræsentanter for beskæftigelses- og erhvervssektoren kan drøfte lokale 
udfordringer og behov i samråd med AMK. Disse udvalg skal fremadret-
tet have en understøttende rolle ift. RAR/AMK samt medvirke til at 
sikre sammenspillet på VEU-området. Udvalgenes opgaver er eksempel-
vis at deltage i regionale jobcentermøder, bidrage med input til 
RAR/AMK ift. positivlisten, medvirke til udviklingen af IGU og AMU-
branchepakker, drøfte udbud af efteruddannelsestilbud, medvirke til at 
identificere mangelområder og drøfte indsatser ift. opkvalificering af 
ledige. I forhold til etableringen af samarbejdsudvalg har VEU-centrene 
bidraget med viden om lokale forhold, behov og netværk samt givet in-
put til udvikling af kommissorier for udvalgenes videre arbejde. Derud-
over vil AMK mange steder også overtage tovholderfunktionerne i 
VEU-centrenes eksisterende netværk for at sikre et forsat velfungerende 
lokalt og regionalt samarbejde samt understøtte igangværende indsatser.  
 
En betydelig del af VEU-centrenes tidligere opgaver har været vejledning 
af både borgere og virksomheder i forhold til voksen-, efter- og videre-
uddannelse samt det virksomhedsopsøgende arbejde.  

                                                                                                                   
 2) samarbejde om koordinering af VEU-udbuddet 

3) samarbejde og opnået erfaring om voksenvejledning  

4) samarbejde og opnået erfaring om rådgivning og vejledning af SMV’er  

5) samarbejde om samspil mellem erhvervsrettet og almen VEU   

6) indsatsen for at AMU i højere grad benyttes i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og 

indvandrere bl.a. i forhold til integrationsuddannelsen (IGU) 
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VEU-centrenes vejledningsopgaver vil fremadrettet blive løst via den 
nationale og institutionsuafhængige voksenvejledning (e-Vejledning). 
Den opsøgende indsats vil blive varetaget af de enkelte uddannelsesinsti-
tutioner samt via arbejdsmarkedets parters overenskomstaftalte uddan-
nelsesinitiativer med midler fra Puljen til opsøgende arbejde.   

I forhold til overdragelsen af VEU-centrenes vejledningsopgaver har 
centrene været i dialog med repræsentanter fra e-Vejledningen med hen-
blik på overdragelse af viden om metoder og netværk. Derudover har 
VEU-centrenes aktiviteter eksempelvis omfattet overdragelses- og net-
værksmøder med skoler og jobcentre, temamøder for vejledere og be-
skæftigelsesaktører, seminarer for VEU-konsulenter og vejledere.  
Enkelte centre har også afholdt møder med de nyansatte VEU-
koordinatorer i AMK-regi omkring vejlederkonferencer, koordination af 
skolernes udbud, kursuskøb, opbygning af relationer til jobcentrene samt 
drøftet udfordringerne på det lokale arbejdsmarked og igangværende 
kommunale indsatser.  
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Notat om resultatet af kursusgennemgangen af AMU 

Som del af implementering af trepartsaftalens punkt 24 har efteruddan-
nelsesudvalgene i løbet af 2018 gennemgået hele deres kursusportefølje 
med henblik på at sikre et opdateret og fleksibelt AMU-system. 

I gennemgangen har udvalgene har været særligt opmærksomme på, om 
der er uddannelser, som med fordel har kunnet afkortes, blive opdelt i 
delmål, blive lagt sammen eller nedlagt.  

Resultat af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor. Tallene er base-
ret på efteruddannelsesudvalgenes egne indberetninger til STUK i januar 
2019. 

Efteruddannelsesudvalg Reviderede mål Nedlagte mål Sammenlagte mål Mål opdelt i delmål Udviklede delmål 
BAI 141 225 42 11 24 
EPOS 0 9 0 0 0 
ETIE 118 20 89 14 30 
HAKL 46 67 17 2 4 
IF 77 43 54 16 36 
KHRU 90 54 48 4 8 
MI 35 58 24 4 11 
MI&IF ("Svejs") 9 9 8 2 5 
MJE 32 11 0 1 7 
SUS 41 48 6 9 21 
TE 28 39 28 0 0 
TUR 16 26 9 5 2 
Total 633 609 348 68 148 

Reviderede mål 
- I alt er 633 arbejdsmarkedsuddannelser blevet revideret svarende

til ca. 19 % af det samlede antal arbejdsmarkedsuddannelser ved
gennemgangens start.
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Sammenlagt 
- I alt er 348 arbejdsmarkedsuddannelser blevet sammenlagt sva-

rende til ca. 10 % af det samlede antal arbejdsmarkedsuddannel-
ser ved gennemgangens start.

Opdeling i delmål 
- I alt er 68 arbejdsmarkedsuddannelser blevet opdelt i delmål sva-

rende til ca. 2 % af det samlede antal arbejdsmarkedsuddannelser
ved gennemgangens start. Det totale antal udviklede delmål er
148.

Nedlægning 
- I alt forventes det, at 609 arbejdsmarkedsuddannelser bliver ned-

lagt svarende til ca. 19 % af det samlede antal arbejdsmarkedsud-
dannelser ved gennemgangens start.

Konklusion 
Ved gennemgangens begyndelse var det samlede antal arbejdsmarkeds-
uddannelser ca. 3.250. 

Kursusgennemgangen har bevirket, at den samlede AMU-portefølje vil 
omfatte knapt 2.650 arbejdsmarkedsuddannelser svarende til en redukti-
on på 609 arbejdsmarkedsuddannelser. Det skal bemærkes, at der endnu 
udestår et arbejde med at nedlægge eksisterende mål, som desuden har 
en afløbsperiode, hvorfor reduktionen først for alvor slå igennem senere 
i 2019. I den mellemlæggende periode kan der være oprettet nye ar-
bejdsmarkedsuddannelser.  

Antallet af fælles kompetencebeskrivelser er blevet reduceret fra 138 til 
136, hvilket skyldes, at der er foretaget sammenlægninger såvel som op-
splitninger af eksisterende fælles kompetencebeskrivelser og i et enkelt 
tilfælde nyudvikling. 

STUK’s vurdering er på baggrund af ovenstående, at efteruddannelses-
udvalgene samlet set har foretaget en grundig revision af deres kursus-
porteføljer, hvilket samlet set har resulteret i en opdateret og reduceret 
AMU-porteføjle. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-rådet den 27. februar 2019 

Punkt 5: Temadrøftelse om digital læring 

Materiale:  Notat om temadrøftelse om digital læring. 

Bemærkninger: Det blev i Trepartsaftalen III fra oktober 2017 besluttet, 
at der skal etableres en national strategisk indsats for 
digitalisering af VEU (jf. Trepartsaftalens aftalepunkt 
42-43). Som led i forberedelsen af den strategiske ind-
sats af VEU har STIL med inddragelse af UFM igangsat
en række analyser, der afdækker den eksisterende brug
af, erfaringer med og efterspørgsel efter it, digitale tek-
nologier og digitale undervisningsforløb i VEU.

Analyserne foreligger ikke til denne temadrøftelse. På 
rådsmødet den 24. april 2019 vil rapporterne være på 
dagsordenen 

Drøftelsen indledes med et indlæg af Claus Riekehr 
Møller, CEO i Cadpeople.  

Herefter orienterer STIL om status for arbejdet med den 
strategiske indsats, hvor der lægges op til, at følgende 
temaer drøftes:  

• Hvad skal der til for at fjerne barriererne ved e-
læring?

• Hvordan kan man øge incitamentet til samarbej-
de blandt institutionerne?

• Hvad skal der til for, at e-læring skaber værdi?

Behandling: Til drøftelse. 
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Notat 

Vedrørende: Notat om temadrøftelse om digital læring 

Skrevet af: Sandra Leth Hansen 
Version: 2.0 
Fordeling: VEU-rådet 

4. Temadrøftelse om digital læring

Baggrund

Det blev i Trepartsaftalen III fra oktober 2017 besluttet, at der skal etab-
leres en national strategisk indsats for digitalisering af VEU med henblik 
på at skabe en større fleksibilitet i afviklingen af kurser og uddannelse, 
som kan appellere til brugerne af VEU og øge tilgængeligheden af til-
buddene for voksen-, efter- og videreuddannelse (jf. Trepartsaftalens 
aftalepunkt 42-43). Som led i forberedelsen af den strategiske indsats af 
VEU har STIL med inddragelse af UFM igangsat en række analyser, der 
afdækker den eksisterende brug af, erfaringer med og efterspørgsel efter 
it, digitale teknologier og digitale undervisningsforløb i VEU. Formålet 
med analyserne er at skabe et vidensgrundlag, der kan danne grundlag 
for initiativer, indsatser eller forsøg i aftaleperiodens løbetid. Analyserne 
er følgende:  

- Deloitte: Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb
samt forslag til nye forretningsmodeller.

- Epinion: Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af
digitale tilbud i VEU.

- EVA: Digitalisering af VEU. VEU-udbydernes brug og vurde-
ringer af e-læring og blended learning (survey, første delrapport).

Analyserne forventes offentliggjort i februar/marts 2019 og eftersendes 
til VEU-rådet, når de er offentliggjorte. 

Indhold 

I det følgende fremgår en kort opsummering af analysernes foreløbige 
resultater samt temaer til videre drøftelse i forlængelse heraf.  

Opsummering af analysernes foreløbige resultater 

- Deloitte: Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb
samt forslag til nye forretningsmodeller

Analysen identificerer en række (særligt økonomiske) muligheder og bar-
rierer for at udvikle og udbyde e-læring og kommer dernæst med fire 
forslag til forretningsmodeller for udvikling og udbud af e-læring samt 
fordele og ulemper herved. Analysefeltet har været afgrænset til HF, avu, 
AMU samt master- diplom- og akademiuddannelser. Der er blevet gen-
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nemført interviews med i alt 17 VEU-institutioner på ledelsesniveau. 
Institutionerne er blevet valgt, fordi de har erfaring med e-læring. Der-
udover er der gennemført enkelte interviews med repræsentanter fra 
efterspørgselssiden, både virksomheder samt arbejdsgiverorganisationer-
ne Dansk Industri og Dansk Erhverv.     

Analysen peger overordnet på, at der er stor interesse fra institutioner og 
virksomheder for e-læring, og at det særligt er fleksibiliteten ved e-læring, 
der er attraktiv. Analysen peger dog også på, at institutionerne på både 
grundlæggende og videregående VEU oplever, at der er høje etablerings-
omkostninger samt stor konkurrence på markedet. Et øget samarbejde 
kan være med til at overkomme de økonomiske barrierer, men samtidig 
reducerer den store konkurrence incitamentet til samarbejde og vidende-
ling om e-læring.  

Analysen peger på følgende fire forslag til nye forretningsmodeller til 
udvikling og udbud af e-læring: 

- Model 1: Samarbejde om udvikling med individuelt udbud.
- Model 2: Samarbejde om udvikling med fælles udbud.
- Model 3: Selvstændig e-læringsinstitution på tværs af uddannelsesin-

stitutioner af samme type.
- Model 4: Etablering af MOOC-model med mikrolæring.

Analysen rejser både fordele og ulemper ved alle fire forretningsmodel-
ler, og der fremgår i forlængelse heraf ikke en klar anbefaling af hvilken 
forretningsmodel, der bedst egner sig til at øge incitamentet blandt insti-
tutionerne ift. at øge udbuddet af e-læring i VEU.     

- Epinion: Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digi-
tale tilbud i VEU

Analysen undersøger efterspørgselssidens (arbejdspladser og arbejdstage-
re) behov for, efterspørgsel efter og brug af digitale tilbud i grundlæg-
gende og videregående VEU. Der har været gennemført en survey blandt 
arbejdspladser (1.011 telefon-interview med ”uddannelses- og HR-
ansvarlige”) samt en survey blandt arbejdstagere både i og uden arbejde 
(2.833 webbaserede interview).  

Analysen viser overordnet, at den primære årsag til at benytte e-læring er 
fleksibilitet i relation til tid og sted. Logistiske faktorer viser sig at over-
skygge aspekter, der vedrører læringsudbytte og pædagogik, når arbejds-
pladser og arbejdstagere svarer på, hvorfor de vælger e-læring. Dette kan 
bl.a. skyldes, at det særligt for små virksomheder er relevant med fleksibi-
litet i tid og rum, da det kan være kritisk at undvære medarbejdere i ar-
bejdstiden. Fleksibilitet vedrører dog ikke kun tilrettelæggelsesformen, 
men også arbejdspladsernes muligheder for at tilpasse indholdet af un-
dervisningen. Derudover viser analysen, at en tredjedel af de arbejdsplad-
ser, der har benyttet VEU, har benyttet tilbud tilrettelagt som e-læring. 
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Desuden vurderer halvdelen af arbejdspladserne og arbejdstagerne, at de 
vil bruge e-læring i fremtiden. Samtidig foretrækker arbejdstagerne dog 
blended learning over e-læring. Ca. halvdelen af alle arbejdspladserne 
angiver, at fravalg af e-læring skyldes manglende udbud af relevante til-
bud. Derudover vurderer både arbejdspladser og arbejdstagere, at der er 
behov for at styrke arbejdstagernes it-færdigheder, især færdigheder, der 
vedrører brug af virksomhedsspecifikke it-systemer.   

- EVA: Digitalisering af VEU. VEU-udbydernes brug og vurde-
ringer af e-læring og blended learning (survey, første delrapport)

Analysen er den første af to delrapporter og kortlægger udbredelsen af e-
læring og blended learning samt digitale læringsplatforme og formidler 
VEU-institutionernes erfaringer med og vurderinger af disse.  
Der er foretaget en survey, der er sendt til samtlige VEU-udbydere med 
en samlet svarprocent på 82 %.  

I foråret 2019 vil de kvantitative surveydata blive suppleret med resulta-
ter fra casestudier, en interviewundersøgelse og et litteraturstudie, som 
vil bidrage med at formidle erfaringer og viden om, hvor og hvornår e-
læring og blended learning med fordel kan bruges (2. delrapport fra 
EVA).  

Den første delrapport viser overordnet, at der er stor interesse for at 
prioritere e-læring og blended learning, og at hovedattraktionen ved e-
læring er fleksibiliteten. Analysen peger endvidere på, at e-læring og 
blended learning er udbredt på alle niveauer i VEU, samt at næsten alle 
gør brug af digitale platforme. Der er ikke sket den store fremgang i ud-
bredelsen af e-læring fra 2011 til 2018 på de områder, hvor der foreligger 
data fra begge år. Der foreligger data fra begge år på FVU, avu, akademi-
uddannelserne samt på diplomuddannelserne. Udbredelsen af blended 
learning er steget fra 2011 til 2018 for FVU, avu og på akademiuddannel-
ser. For AMU og masteruddannelserne foreligger der ikke tal fra 2011, 
hvorfor det ikke er muligt at se udviklingen for disse områder. Analysen 
peger endvidere på, at der er store variationer med hensyn til afdækning 
af digital parathed uddannelsesområderne imellem. Der skal dog tages 
højde for, at der er tale om selvrapporteret arbejde med afdækning af 
digital parathed.    

Temaer til drøftelse 

Alle tre analyser viser, at der er stor interesse for at prioritere e-læring 
både fra institutionerne og fra virksomhedernes side. Analyserne peger 
dog samtidig på, at fravalg af e-læring skyldes oplevede høje etablerings-
omkostninger og stor konkurrence for institutionerne på både grundlæg-
gende og videregående VEU, manglende relevante udbud, samt at der er 
store variationer i afdækningen af den digitale parathed på institutioner-
ne.  
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Analyserne peger på nuværende tidspunkt ikke på klare anbefalinger, der 
kan danne grundlag for konkrete fremadrettede initiativer. Fx er der i dag 
eksempler på alle de 4 forretningsmodeller, foreslået af Deloitte, men 
uden at nogen institutioner er lykkedes med at finde en god forretnings-
model, der overkommer barriererne. Der lægges derfor i forlængelse 
heraf op til at følgende temaer drøftes:  

• Hvad skal der til for at fjerne barriererne ved e-læring? 
• Hvordan kan man øge incitamentet til samarbejde blandt institu-

tionerne?  
• Hvad skal der til for, at e-læring skaber værdi? 
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Sekretariatet 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Møde i VEU-rådet den 27. februar 2019 

Punkt 6: Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2018 

Materiale: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede 
voksen- og efteruddannelsesområde for 2018 

Bemærkninger: Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse for hele 2018.  

I 2018 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsud-
dannelserne (AMU) målt i årselever steget med 1 pct. i 
forhold til aktiviteten i 2017.  

Forbruget på AMU er i 2018 steget med 19 pct. i for-
hold til 2017.  

Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelses-
systemet er faldet i forhold til aktiviteten i 2017. 

Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og 
logi) udgør i 2018 80 pct. af det budgetterede på FL 
2018, og er 22 pct. højere end forbruget i 2017. 

På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv 
rekvireret aktivitet steget med 15 pct. i 2018 sammen-
lignet med sidste år. Ser vi bort fra rekvireret aktivitet, 
er FVU-aktiviteten steget med 23 pct.  

I 2018 blev der foretaget 48.181 screeninger på FVU, 
hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til 2017.   

Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) og OBU 
er begge faldet med hhv. 4 pct. og 10 pct. sammenlignet 
med sidste år.  

Behandling: Til drøftelse. 
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Undervisningsministeriet  

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde for 2018  

Februar 2019 
 

Resume 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse for hele 2018.  
 
I 2018 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i 
årselever steget med 1 pct. i forhold til aktiviteten i 2017.  
 
Forbruget på AMU er i 2018 steget med 19 pct. i forhold til 2017. Dette kan 
primært tilskrives de takstforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med 
Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 
(2018-2021). 
 
Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelsessystemet er faldet i forhold 
til aktiviteten i 2017, hvilket hovedsageligt skyldes, at aktiviteten på seks ugers 
jobrettet uddannelse er faldet med 17 pct. svarende til et fald på 194 årselever. 
En fortsat faldende ledighed er formentlig en del af forklaringen på udviklingen. 
Den samlede AMU aktivitet for både beskæftigede og ledige faldt med 1 pct. i 
forhold til 2017 svarende til 76 årselever. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 2018 80 pct. 
af det budgetterede på FL 2018, og er 22 pct. højere end forbruget i 2017. 
Stigningen i forbruget er primært båret frem af en stigning i forbrug af 
godtgørelse svarende til 26 pct., hvilket skyldes, at VEU-godtgørelsen er forhøjet 
fra 80 pct. til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. 
 
På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet steget 
med 15 pct. i 2018 sammenlignet med sidste år. Ser vi bort fra rekvireret 
aktivitet, er FVU-aktiviteten steget med 23 pct. Den samlede aktivitetsstigning på 
FVU skyldes især en stor aktivitetsstigning på FVU – Start. Her er aktiviteten 
(ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 107 pct. i 2018 sammenlignet med sidste 
år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 121 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL18.  
 
I 2018 blev der foretaget 48.181 screeninger på FVU, hvilket er et fald på 6 pct. i 
forhold til 2017.   
 
Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) og OBU er begge faldet med hhv. 
4 pct. og 10 pct. sammenlignet med sidste år. Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 
9 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. OBU- og avu-aktiviteten i 
2018 udgør hhv. 95 pct. og 104 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.  
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 2018 4.804 årselever. Samlet set er der 
budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.274 årselever i 2018, hvormed 
aktiviteten i 2018 udgør 91 pct. af det budgetterede på FL18. Dette svarer til en 
stigning på 1 pct. i forhold til den samlede ordinære aktivitet i samme periode i 
2017, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

  Aktivitet 
2018 

Budgetteret 
aktivitet FL 

2018 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2018 

Aktivitetsændri
ng ift. 2017, i 

pct. 

IT-fag 65 99 67% -25% 
Sprogfag - 0 0% - 
Almene fag 22 26 85% 5% 
"Organisatoriske" fag 365 455 80% -7% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 3.668 3.972 92% 1% 
Individuel kompetenceafklaring 17 29 57% -25% 
AMU SOSU og pæd. 650 693 94% 8% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 17 - - 72% 

I alt (inden for FKB) 4.804 5.274 91% 1% 

 
Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. 
rekvireret aktivitet) udgør 7.087 årselever i 2018, hvilket svarer til et fald på 1 pct. 
sammenlignet med 2017, jf. tabel 2. Det er primært et fald på 17 pct. i aktiviteten 
for kategorien ’Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse’, der er årsag til faldet i AMU-
aktiviteten samlet set. Faldet i aktiviteten for 6 ugers jobrettet uddannelse må 
hænge sammen med et fald i ledigheden det seneste år. 
 
Udover den ordinære aktivitet, der udgør 4.804 årselever i 2018, består den 
samlede aktivitet på AMU af 918 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 214 
årselever for personer med videregående uddannelse samt 1.151 årselever 
vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  
 
I henhold til Aftalen om vækstpakke 2014 skal personer med forældede 
videregående uddannelser ikke betale deltagerbetaling i perioden 2015-2017. 
Denne gruppe indgår i opgørelsen som tilskudsberettiget aktivitet under ’Heraf 
ordinær aktivitet’ indtil udgangen af 2017. Fra og med 1. januar 2018 har personer 
med videregående uddannelser igen betalt fuld deltagerbetaling, hvilket er den 
primære forklaring på stigningen på 37 pct. i kategorien ’Heraf personer med en 
videregående uddannelse’ sammenlignet med samme periode 2017. 
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Tabel 2: Aktivitet i årselever på AMU i alt  inkl. rekvireret aktivitet 

  Aktivitet Ændring i pct. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2018 i forhold til 
2017 

I alt AMU 8.657 7.468 7.460 7.163 7.087 -1% 

Heraf ordinær aktivitet 5.930 5.122 4.802 4.759 4.804 1% 
Heraf 6 ugers selvvalgt 
uddannelse 1.019 1.067 1.304 1.112 918 -17% 

Heraf personer med en 
videregående uddannelse 261 183 155 156 214 37% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 1.447 1.096 1.198 1.135 1.151 1% 

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående 
uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling.  
 
Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 19 pct. sammenlignet med forbruget i 
2017, og forbrugsprocenten er på 95 pct. af det budgetterede på FL18, jf. tabel 3. 
Årsagen til stigningen i forbruget sammenlignet med samme periode i 2017 kan 
tilskrives de takstforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med Trepartsaftalen om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). 
 

Tabel 3: Forbrug i mio. kr. – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

  Forbrug 
2018 

Budgetteret 
forbrug FL 

2018 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2018 

Forbrugsændri
ng ift. 2017 

IT-fag 2,8 9,6 29% -12% 
Sprogfag 0,0 0,0 - - 
Almene fag 0,8 2,5 32% 20% 
"Organisatoriske" fag 13,4 44,1 30% 12% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 414,0 385,3 107% 20% 
Individuel kompetenceafklaring 1,4 2,8 48% -16% 
AMU SOSU og pæd. 52,8 67,2 79% 19% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 1,4 - - 68% 

I alt (inden for FKB) 486,6 511,6 95% 19% 

 Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem det samlede forbrug i 2018 og det samlede 
forbrug i 2017. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Undervisningsministeriet. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse i 2018 svarer til 80 pct. af det budgetterede på 
FL18, jf. tabel 4. Forbruget er steget med 22 pct. i forhold til sidste år, hvilket 
blandt andet kan forklares ved, at satsen for VEU-godtgørelse er hævet fra 80 til 
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100 pct. pr. 1. januar 2018 i forbindelse med indgåelsen af Trepartsaftalen om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021).  
 
Forbruget af godtgørelse er steget med 26 pct. i 2018 sammenlignet med 2017, 
mens forbruget af befordringstilskud er steget med 2 pct. og tilskud til kost og logi 
er faldet med 7 pct. sammenlignet med 2017. 
 

Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

  Forbrug 2018 Budgetteret 
forbrug FL 2018 

Andel af 
budgetteret 

forbrug på FL 
2018 

Forbrugsændring ift. 
2017 

Godtgørelse 511,6 623,0 82% 26% 
Befordring 30,6 43,2 71% 2% 
Kost & logi 36,6 54,0 68% -7% 
I alt 578,9 720,2 80% 22% 
 
Trækprocenten på VEU-godtgørelsen endte i 2018 på 62 pct., jf. figur 1. 
Trækprocenten er et estimat for, hvor stor en andel af den aktivitet der er 
berettiget til VEU-godtgørelse, der rent faktisk bliver udbetalt godtgørelse til. I 
takt med at initiativer fra trepartsaftalen implementeres i løbet af 2018 og 2019, 
må det forventes, at trækprocenten stiger de kommende år. 

 
Anm.: Figuren viser udviklingen i VEU-trækprocenten eksklusiv forbrug til befordring og kost og logi. 
Tallene i figuren er opgjort i løbende priser.  
 
Forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost & logi har været 
aftagende siden 2009, hvor det toppede med 1.650 mio. kr. i 2018-priser, jf. figur 2. 
I 2018 er forbruget af VEU-godtgørelse steget for første gang siden 2009 – hvis 
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Figur 1. VEU-trækprocent 
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man ser bort fra en marginal stigning i 2014 – fra 406,2 mio. kr. i 2017 til 511,6 
mio. kr. i 2018.  

 
Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost 
& logi.  
 
Aktivitet på almen VEU  
Over hele perioden fra 2007 til 2018 har der været en markant stigning i 
aktiviteten på almen VEU, jf. figur 3. Ser vi på den statsligt finansierede aktivitet, er 
aktiviteten på avu steget med 74 pct. siden 2007, mens aktiviteten på både FVU 
og OBU er mere end firedoblet med en stigning i aktiviteten på hhv. 446 pct. og 
440 pct. siden 2007. 

 
Anm: Tallene for 2007-2017 er regnskabstal og hentet fra finansloven. Tallene for 2018 bygger 
på tilskudsdata. Alle tal er ekskl. rekvireret aktivitet. Aktivitet på FVU er inkl. screeninger 
opgjort i årselever.  
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Antal FVU-screeninger 
Tabel 5 viser alle FVU-screeninger indberettet til Undervisningsministeriet i 
perioden 2015-2018. I 2018 gennemførte institutionerne i alt 48.181 screeninger i 
forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 6 pct. i forhold til 2017.   
 
Tabel 5: Antal FVU-screeninger 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 Aktivitetsændring 
i 2018 ift. 2017 

I alt 49.131 45.854 51.053 48.181 -2.872 (-6%) 

 
Fra 2019 og frem opdeles screeningerne i forbindelse med FVU på to forskellige 
takster, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i antallet af hhv. individuelle og 
fælles FVU-screeninger. En fællesscreening er her defineret ved, at den sker som 
led i en kompetenceafklaring foranlediget af en virksomhed. En individuel 
screening er defineret ved, at den gennemføres på den enkelte borgers initiativ.  
 
Antallet af FVU-fællesscreeninger afrapporteres først fra og med 3. kvartal 2019, 
da data for de første kvartaler af 2019 forventeligt er meget usikre og med meget 
begrænset aktivitet. 
 
Aktivitet på FVU  
I tabel 6-9 ses aktiviteten på FVU i 2018 sammenlignet med aktiviteten i 2017. 
 
For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 2018 på 3.875 årselever. 
Det svarer til en stigning på 15 pct. sammenlignet med sidste år. Den samlede 
stigning skyldes især stigningen i aktiviteten på FVU – Start. Her er aktiviteten 
(inkl. rekvireret aktivitet) steget med 100 pct. i 2018 sammenlignet med sidste år. 
Stigningen må tilskrives, at der er tale om et relativt nyt fag, samt at der er indført 
delvis deltagerebetalingen for udlændinge og studerende på danskuddannelsen. 
Faget blev først et permanent undervisningstilbud 1. januar 2017.  
 
I 2018 er årseleverne fordelt med 3.239 årselever på FVU læsning (hvoraf 425 er 
årselever på FVU – Start) og 635 årselever på FVU – matematik.  
 
Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  2017 2018 Aktivitetsændring 
ift. sidste år  

FVU – læsning 2.706 3.239 533 (20%) 
- heraf FVU - Start 212 425 213 (100%) 
FVU – matematik 672 635 -36 (-5%) 
I alt FVU 3.378 3.875 497 (15%) 
 
I 2018 står driftsoverenskomstparterne for 66 pct. af den samlede aktivitet på 
FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcentre 
og folkeoplysningsforbund for størstedelen af aktiviteten, jf. tabel 7. Både på 
VUC’er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årselever på 
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FVU steget sammenlignet med sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst 
er antallet af årselever steget med 21 pct. På VUC’er er antallet af årselever steget 
med 4 pct.  
 
Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  2017 2018 Ændring 
ift. sidste år  

VUC 1.256 1.309 52 (4%) 
Driftsoverenskomstparter 2.122 2.566 445 (21%) 
- heraf Sprogcentre 828 1.107 279 (34%) 
- heraf folkeoplysning 907 997 89 (10%) 
- heraf erhvervsskoler 245 270 25 (10%) 
- heraf kommunale institutioner 27 28 1 (3%) 
- heraf daghøjskoler 65 62 -3 (-5%) 
- heraf private 49 102 53 (110%) 
I alt 3.378 3.875 497 (15%) 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 3.454 årselever i 2018. I 
forhold til sidste år svarer det til en stigning på 23 pct., jf. tabel 8.  Også her skyldes 
aktivitetsstigningen især en kraftig aktivitetsstigning på FVU – Start, som 
sammenlignet med 2007 er steget med 107 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. 
rekvireret aktivitet) i 2018 udgør ca. 121 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL18. 
 
Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  2017 2018 Aktivitetsændring 
ift. sidste år  

FVU – læsning 2.316 2.958 641 (28%) 
- heraf FVU - Start 198 411 213 (107%) 
FVU – matematik 484 496 12 (3%) 
I alt FVU 2.800 3.454 654 (23%) 
 
67 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) afvikles i 2018 af 
institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre og folkeoplysningsforbund står 
for størstedelen af driftsoverenskomstparternes aktivitet. På institutioner med 
driftsoverenskomster er aktiviteten steget med 30 pct. i forhold til 2017. På 
VUC’er er aktiviteten steget med 12 pct.  
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Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  2017 2018 Ændring ift. 
sidste år  

VUC 1.027 1.151 124 (12%) 
Driftsoverenskomstparter 1.773 2.303 530 (30%) 
- heraf Sprogcentre 781 1.076 295 (38%) 
- heraf folkeoplysning 690 818 129 (19%) 
- heraf erhvervsskoler 217 255 38 (18%) 
- heraf kommunale institutioner 18 21 2 (12%) 
- heraf daghøjskoler 19 31 13 (69%) 
- heraf private 49 102 53 (110%) 
I alt 2.800 3.454 654 (23%) 

 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 2018 
sammenlignet med sidste år.  
 
Den samlede aktivitet ligger i 2018 på 546 årselever. Sammenlignet med sidste år 
svarer det til et fald i aktiviteten på 10 pct. jf. tabel 10. Virksomhedsrettet OBU 
udgør 47 årselever svarende til ca. 9 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet. Aktiviteten på OBU i alt i 2018 udgør ca. 95 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL18.   
 
Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

  2017 2018 Aktivitetsændring ift. 
sidste år  

OBU i alt 607 546 -62 (-10%) 

-heraf virksomhedsrettet OBU 58 47 -12 (-20%) 

 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 45 pct. af den samlede 
aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene for 
størstedelen af aktiviteten. Både VUC’er og driftsoverenskomstparter har oplevet 
et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner 
med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 11 pct., mens den er faldet med 
10 pct. på VUC’er, jf. tabel 11.  
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Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

  2017 2018 Ændring ift. 
sidste år  

VUC 334 302 -33 (-10%) 
Driftsoverenskomstparter 273 244 -29 (-11%) 
- heraf sprogcentre 11 14 4 (33%) 
- heraf folkeoplysning 225 191 -34 (-15%) 
- heraf erhvervsskoler 11 18 7 (67%) 
- heraf kommunale institutioner 8 6 -3 (-33%) 
- heraf daghøjskoler 5 4 -1 (-18%) 
- heraf private 12 10 -2 (-18%) 
I alt 607 546 -62 (-10%) 
 
Aktivitet på almen voksenuddannelse  
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret 
aktivitet i 2018 10.008 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten på 4 
pct. sammenlignet med sidste år. Aktiviteten på avu-området (ekskl. rekvireret 
aktivitet) i 2018 udgør ca. 104 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.  
 
Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

  2017 2018 Aktivitetsændring ift. sidste år  

I alt 10.478 10.008 -469 (-4%) 

 
Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 2018 10.216 årselever, jf. tabel 
13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 5 pct. sammenlignet med sidste år. 
 
Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

  2017 2018 Aktivitetsændring ift. sidste år 

I alt 10.769 10.216 -552 (-5%) 

 
Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,6 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 
aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,4 pct., jf. tabel 14.  
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Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

  Antal årselever på kernefag Antal årselever 
på tilbudfag 

Kernefag 
andel af 

avu-
aktivitet 

(%) 

Tilbudsfag 
andel af 

avu-
aktivitet 

2017 10.259 219 97,9% 2,1% 

2018 9.767 239 97,6% 2,4% 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 27. februar 2019 

 
Punkt 7: Statistik for garantikurser 

 
 

 
    

Materiale:  Oversigt over garantikurser i AMU 
 

Bemærkninger: Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der 
som hovedregel gives en garanti for, at uddannelsen 
afholdes på det annoncerede tidspunkt og på det anførte 
sted, hvis der er blot én tilmeldt.  

Oplysningerne stammer fra efteruddannelse.dk, som 
alene er en tilmeldingsportal. Hvis et kursus ikke afhol-
des, skal skolen foretage en markering af, at kurset er 
aflyst.  
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
 
 
 
 
 

44



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR-nr.: 29634750 
23. januar 2018 
Sagsnr:19/02276 

 

 

Oversigt over garantikurser i AMU 

Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der gives en garanti 
for, at uddannelsen afholdes på det annoncerede tidspunkt og på det 
anførte sted, hvis der er blot én tilmeldt. I sjældne tilfælde kan der være 
pædagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet minimumsan-
tal. I disse særlige tilfælde kan der fastsættes et minimumdeltagerantal på 
op til fem deltagere, hvilket dog forudsætter, at der er indgået aftale med 
det relevante efteruddannelsesudvalg herom. Det er fx. arbejdsmarkeds-
uddannelser som ”Teambuilding for selvstyrende grupper”, hvor det ikke 
vil give mening, at kun én person deltager, da deltagerne skal samarbejde 
for at nå uddannelsens mål. 
 
Oplysningerne stammer fra efteruddannelse.dk, som alene er en tilmel-
dingsportal. Skolerne annoncerer her alle kurser, som de planlægger at 
afholde, og de angiver hvor mange kursister, der skal være tilmeldt før 
kurset afholdes. Hvis et kursus ikke afholdes, skal skolen foretage en 
markering af, at kurset er aflyst.  
 
Opgørelsen fra september 2018 
Ministeriet præsenterede senest antallet af garantikurser til VEU-rådets 
møde i september 2018, hvor datagrundlaget var for perioden 1. januar 
2018 til 30. juni 2018.  
 
Til denne opgørelse blev det på VEU-rådsmødet nævnt, at det var svært 
at koble oplysningerne om annoncerede kurser med oplysninger om 
gennemførte kurser. Dette skyldtes blandt andet, at opgørelsen viste 
hvad der var lagt på efteruddannelse.dk i perioden (ofte med henblik på 
afholdelse i en anden periode) samt hvad der reelt var gennemført i peri-
oden. På baggrund af dette er der denne gang valgt at fokusere på, hvad 
der er annonceret med henblik på afholdelse i perioden (uanset hvornår 
det er lagt på efteruddannelse) samt reelt afholdt i samme periode. 
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I septemberopgørelsen blev det desuden antaget, at både kurser, der er 
markeret som aflyst, og kurser med færre tilmeldte end det angivne mi-
nimumsantal for afholdelse, er aflyste. STUK er dog siden blevet oplyst, 
at denne antagelse er problematisk, da det vurderes at være almindeligt, 
at institutioner vælger at afholde kurser på trods af færre tilmeldte end 
angivet som minimum. Derfor antages i denne nye opgørelse, at kurser 
alene aflyses, hvis institutionen har markeret kurset som aflyst i efterud-
dannelse.dk. 
 
Det er desuden relevant at nævne, at det er planen, at oplysninger om 
garantikurser i løbet af 2019 indarbejdes i UVM’s datavarehus. Hermed 
vil oplysningerne formentlig i højere grad end i dag, kunne kobles til 
øvrige registreringer. 
 
På baggrund af ovenstående (og andre mindre og tekniske) justeringer 
kan man ikke meningsfuldt sammenligne oplysningerne i september-
opgørelsen med oplysningerne her. Til gengæld er notatet denne gang 
udvidet til at indeholde oplysninger fra 2015, 2016, 2017 og 2018, hvor-
med man kan se udviklingen. På baggrund af denne ændring foreslås det, 
at emnet om garantikurser behandles af VEU-rådet en gang årligt i stedet 
for halvårligt, som har været praksis hidtil. 
 
 
Ny opgørelse   
I en ny opgørelse fra december 2018 fra Efteruddannelse.dk indgår tal 
fra 2015, 2016, 2017 og 2018.  
 
Det fremgår af tabel 1, at der i perioden har været en stigende andel af 
annoncerede kurser, der er garantikurser. I 2018 er andelen dog faldet 
lidt siden 2017. 
 

Tabel 1. Overblik over annoncerede garantikurser 

  2015 2016 2017 2018 
Garantikurser 13.182 15.281 18.641 16.545 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 87.895 78.194 73.757 72.350 
Garantikursers procentvise andel  15,0 19,5 25,3 22,9 
Kilde: STIL på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 
Da data er trukket i december 2018, er tallet ikke helt sammenligneligt med tal fra øvrige år.  
 
Det fremgår af tabel 2, at det ligeledes er en stigende andel af de gen-
nemførte kurser, der er garantikurser. I 2018 er andelen dog faldet lidt 
siden 2017. 
 

46



 3 

Tabel 2. Overblik over gennemførte garantikurser 

  2015 2016 2017 2018 
Garantikurser 8.595 9.847 11.396 10.624 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 49.557 46.076 45.676 45.628 
Garantikursers procentvise andel  17,3 21,4 24,9 23,3 
Kilde: STIL på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset som aflyst, 
eller hvor der har været 0 tilmeldte. 
Da data er trukket i december 2018, er tallet ikke helt sammenligneligt med tal fra øvrige år.  
 
 
I de følgende tabeller er ovenstående oplysninger for 2018 opdelt på 
efteruddannelsesudvalg. Det fremgår, at der er stor variation i anvendel-
sen af garantikurser, når man sammenligner forskellige jobområder. 
 
 

Tabel 3. Garantikurser i 2018 fordelt på efteruddannelsesudvalg 

Efteruddannelsesudvalg 

Annoncerede garantikurser Gennemførte garantikurser 

Antal 
Andel af alle 
annoncerede 

kurser 
Antal 

Andel af alle 
gennemførte 

kurser 
Bygge-/Anlægsområdet og -–Industri 225 3,9 pct. 212 5,6 pct. 
Handel, Administration, Kommunikation og Le-
delse 6938 32,9 pct.  3650 31,4 pct. 
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 2321 26,6 pct.  528 16,4 pct. 
Individuel kompetencevurdering 581 32,9 pct.  550 37,8 pct. 
Industriens Fællesudvalg 78 1,9 pct. 64 2,3 pct. 
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-
Kødbranchen 45 2,8 pct. 37 3,6 pct. 
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 125 5,3 pct. 87 4,8 pct. 
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 27 0,8 pct. 23 1,2 pct. 
Pædagogiske Område og Social og Sundhedsom-
rådet 120 3,5 pct. 77 3,4 pct. 
Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg 208 9,0 pct. 137 9,1 pct. 
Tekniske Installationer og Energi 121 6,6 pct. 109 12,1 pct. 
Transporterhvervets Uddannelsesråd 5667 36,2 pct. 5113 39,1 pct. 
Træets Efteruddannelser 89 32,5 pct. 37 24,3 pct.    
 16.545 22,9 pct. 10.624 23,3 pct.    

 
Kilde: STIL på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddan-
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nelsesudvalg er henført i forhold til det efteruddannelsesudvalg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejds-
markedsuddannelse. Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret 
kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 
 

 
Den følgende tabel viser udviklingen i aflyste uddannelser. En konklusi-
on er, at andelen af kurser, der aflyses i perioden er faldet fra 22 pct. i 
2015 til 15 pct. i 2018. Det gælder for både garantikurser og andre kur-
ser, at der i løbet af perioden, har været en faldende grad aflyses. 
 
 

Tabel 4. Overblik over udviklingen i aflyste uddannelser 

  2015 2016 2017 2018 
Garantikurser 3,72 pct. 2,96 pct. 2,09 pct. 1,28 pct. 
Andre arbejdsmarkedsuddannel-
ser 

24,74 pct. 21,82 pct. 19,81 pct. 18,94 pct. 

Arbejdsmarkedsuddannelser i alt  21,59 pct. 18,13 pct. 15,33 pct. 14,90 pct. 
Kilde: STIL på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset som aflyst, 
eller hvor der har været 0 tilmeldte. 
Da data er trukket i december 2018, er tallet ikke helt sammenligneligt med tal fra øvrige år.  
 
I bilaget er vedlagt oversigtstabeller, der viser hhv. gennemførte kurser, 
aflyste kurser og kurser uden meldte for hvert af årene 2015, 2016, 2017, 
og 2018. 
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Bilag A 
 
Tabel 1. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2015 

2015   Antal Andel  

Garantikurser Gennemførte 8.595 65,20% 

  Ingen tilmeldte 4096 31,07% 

  Aflyste 491 3,72% 

  Total 13.182 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 40.962 54,83% 

Ingen tilmeldte 15.267 20,43% 

Aflyste  18.484 24,74% 

Total 74.713 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 49.557 56,38% 

Ingen tilmeldte 19.363 22,03% 

Aflyste 18.975 21,59% 

Total 87.895 100,00% 

Kilde: STIL på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke 
pr. kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet 
ville være lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret 
kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 

 

    
    Tabel 2. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2016 

2016   Antal Andel  

Garantikurser Gennemførte 9.847 64,44% 

  Ingen tilmeldte 4982 32,60% 

  Aflyste 452 2,96% 

  Total 15.281 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 36.229 57,59% 

Ingen tilmeldte 12.959 20,60% 

Aflyste  13.725 21,82% 

Total 62.913 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 46.076 58,93% 

Ingen tilmeldte 17.941 22,94% 

Aflyste 14.177 18,13% 

Total 78.194 100,00% 

Kilde: STIL på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke 
pr. kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet 
ville være lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret 
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kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 
 

 
 

   
    Tabel 3. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2017 

2017   Antal Andel  

Garantikurser Gennemførte 11.396 61,13% 

  Ingen tilmeldte 6855 36,77% 

  Aflyste 390 2,09% 

  Total 18.641 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 34.280 62,20% 

Ingen tilmeldte 9.919 18,00% 

Aflyste  10.917 19,81% 

Total 55.116 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 45.676 61,93% 

Ingen tilmeldte 16.774 22,74% 

Aflyste 11.307 15,33% 

Total 73.757 100,00% 

Kilde: STIL på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke 
pr. kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet 
ville være lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret 
kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 

 

    
    Tabel 4. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2018 

2018   Antal Andel af den totale mængde 
arbejdsmarkedsuddannelser 

Garantikurser Gennemførte 10.624 64,21% 

  Ingen tilmeldte 5709 34,51% 

  Aflyste 212 1,28% 

  Total 16.545 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 35.004 62,73% 

Ingen tilmeldte 10.233 18,34% 

Aflyste  10.568 18,94% 

Total 55.805 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 45.628 63,07% 

Ingen tilmeldte 15.942 22,03% 

Aflyste 10.780 14,90% 

Total 72.350 100,00% 
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Kilde: STIL på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke 
pr. kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet 
ville være lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor institutionen ikke i efteruddannelse.dk har markeret 
kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 
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