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Oversigt over Aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaftale om styrket og fleksibel voksen-, efter- og 

videreuddannelse (2018-2022) og dens konsekvenser for de enkelte initiativer  

Én indgang til voksen- og efteruddannelsestilbuddene 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

 

1 National platform for VEU  Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

2 Tilmelding til videregående VEU og SVU Integration af SVU-ansøgning til voksenuddannelse.dk 
udestår 

3 Samling af administrationen af VEU-godtgørelsen i AUB Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

4 A-kassers adgang til data om VEU-godtgørelse Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

5 Afskaffelse af 7,4 timers reglen (VEU-godtgørelse) Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

 

Styrkelse af basale færdigheder 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

6 Udvikling og etablering af fagene FVU-digital og FVU-engelsk  Videreføres til og med udgangen af 2023 

7 Retningslinjer for fællesscreeninger på virksomheder Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent.  

8 Fjernelse af deltagerbetaling for AMU-dansk og AMU-matematik Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent  

9 + 10 Pulje til opsøgende VEU-indsats Videreføres til og med udgangen af 2023 

11+13 National vidensopsamling i forhold til FVU og OBU, herunder 
monitorering af FVU-fællesscreeninger 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet. Monitorering af 
FVU-fællesscreeninger er permanent og vil forsat indgå i de 
kvartalsvise forbrugsrapporter til VEU-rådet.   

12 Undersøgelse af danskernes dansk- og regnefærdigheder Afsluttet med VIVEs undersøgelse af basale færdigheder i 
2022.  
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Hurtigere kursusudvikling på videregående VEU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

14  Oprettelse af særskilte moduler på ned til 5 ECTS Videreføres til og med udgangen af 2023 

15 Fast meritpraksis for fagspecifikke kurser  Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent.  
 

 

Øget brug af realkompetencevurderinger 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

16 Fælles retningslinjer og redskaber for RKV  Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

17 Nedsættelse af en RKV-arbejdsgruppe på videregående niveau  Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

 

Udviklingsprogram om videregående VEU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

18 + 19 Nedsættelse af arbejdsgruppe på videregående VEU med henblik 
på at udvikle indsatsen og øge brugen af fagspecifikke kurser og 
realkompetencevurderinger 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 

 

Systematisk og tværgående vidensopsamling 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

20 Etablering af VEU-datavarehus Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent  

21 Tværgående udviklingsprojekter og analyser, herunder løbende 
opfølgning på aftalen 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet. 
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Et moderniseret AMU-system 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

22+23 Nedlæggelse af kurser med 0-aktivitet/oprettelse af AMU arkiv Videreføres til og med udgangen af 2023 

24-32 Kursusrevision i regi af efteruddannelsesudvalgene Ikke relevant. Initiativet er afsluttet 

 

Kvalitetsløft gennem højere takster og kvalitetspulje til AMU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

33 Midlertidige takstforhøjelser Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023. 

34 Kvalitetspulje Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023. 

35 Gennemførelse af taksteftersyn Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.   

 

Særligt tilrettelagte AMU-forløb på SOSU-området 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

36 Udvikling af særligt målrettede SOSU-AMU-forløb i regi af det 
pågældende efteruddannelsesudvalg  

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  
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Styrket fleksibilitet i AMU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

37 Tilpasning af indholdet i uddannelsesforløb (modulisering og 
ændringer i beskrivelsessystemet), herunder rammer for offentlig 
støtte til produktspecifikke kurser. 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

38 Udspecificering af IDV-aktivitet i udbydernes 
regnskabsaflæggelse 

Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

39 Permanentgørelse af forsøgsordning med kollektiv afkortning af 
kurser 

Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent. 

40 Indførelse af undtagelse fra karenskrav i forhold til VEU-
godtgørelse 

Initiativet videreføres til og med 2023.  

41 Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU Videreføres til og med udgangen af 2023 

 

En national strategisk indsats for digitalisering af VEU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

42 National indsats for digitalisering vedr. e-læring, 
fjernundervisning og platforme 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet. 

43 Analyse af erfaringer med digitale læringsforløb Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

44 Forsøgsordning med VEU-godtgørelse for fjernundervisning Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023. 
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Styrket brug af test/prøver i AMU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

45 Indførelse af krav om prøver på offentligt udbudt AMU 

 

Videreføres til og med udgangen af 2023  

46+47 Udvikling af test og prøver  Videreføres til og med udgangen af 2023 

48 Udvikling af en bevisdatabase Permanent  

 

Friere adgang til at udbyde AMU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

49+51 Udbudsrunder hvert 4. år, herunder afskaffelse af de geografiske 
dækningsområder 

Bestemmelse om udbudsrunder hvert 4. år bortfalder, men det 
fastholdes, at der skal afholdes udbudsrunder. Øvrige 
videreføres til og med udgangen af 2023 

50 Mulighed for løbende at indgive ansøgninger om udbud Videreføres til og med udgangen af 2023 

 

Én adgang til voksenvejledning 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

52 Samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt 
vejledningstilbud for voksne og virksomheder 

Videreføres til og med udgangen af 2023 

52 Udvikling af digitalt afklarings- og planlægningsværktøj Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent 
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Koordination og aktørsamarbejde 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

53 Etablering af en RAR-forankret model for aktørsamarbejde  Videreføres til og med udgangen af 2023.  

54 Sammenlægning af lokale uddannelsesudvalg for AMU med lokale 
uddannelsesudvalg for eud 

Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent 

55 Udfasning af VEU-centerkonstruktionen Ingen konsekvenser. Initiativet er permanent 

56 Gennemførelse af årligt VEU-møde mellem VEU-Rådet og Rådet for 
Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP) 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 

57 Frivillige partnerskaber mellem VEU-udbydere og elevante aktører 

 

 Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 

 

Forhøjelse af VEU godtgørelse 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

58 VEU-godtgørelse forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats. Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 
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Etablering af en omstillingsfond 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

59 + 63 + 64 Etablering af en omstillingsfond på 100 mio. kr. årligt, hvoraf de 5 
mio. kr. går til administration af omstillingsfonden.  

Evt. uforbrugte midler ved aftalens udløb i 2021 indgår i 
drøftelserne om den udisponerede del fra håndteringen af VEU-
opsparingen. 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023  

60 Videreførelse af Sporskifteordning 

 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023   

61 65 mio. kr. til deltagerbetaling i akademi- og diplomuddannelser 

 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 

62 VEU-referencegruppen for VVEU skal følge opstart af fonden Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

65 Løbende orientering af REU-, VEU- og REP-rådet om anvendelse af 
fonden 

Initiativet videreføres til og med udgangen af 2023 

 

Nedsættelse af VEU-bidrag 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

66 Nedsættelse af private arbejdsgivere og offentlige virksomheders 
VEU-bidrag med 680 mio. kr. i 2017. 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

67 De offentlige arbejdsgiveres andel af opsparingen medgår på lige 
fod og med samme andel som de private arbejdsgiveres andel af 
opsparingen. Den resterende del svarende til den del, som de 
private arbejdsgivere får udbetalt i en midlertidig 
bidragsnedsættelse, drøftes i forbindelse med aftaler om 
henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi for 2019. 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  

68 Finanslovsteknisk del bortfalder Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet.  
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Styrket SVU til FVU og OBU 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

69 SVU til OBU og FVU forhøjes til 100 pct. af maksimal dagpengesats. Initiativet videreføres til og med 2023 

 

Aktivitetsafhængigt arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

70 VEU-bidraget nedsættes i 2018 sfa det nye aktivitetsafhængige 
AUB-bidrag 

Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet 

71+72 Model for justering af VEU-bidrag Permanent model. VEU-bidraget fastsættes årligt ved lov.  

 

Aktivitetstyret AMU-bevilling 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

73 Aktivitetsstyret bevilling Initiativet er permanent 

74 Indmelding til BUVM ved anvendelse af 90 pct. af prognosen Initiativet videreføres ikke.  

75 Møde med parter hvis aktivitet over 7.700 årselever Initiativet videreføres ikke.  

 

Finansiering af forhøjet lønrefusion 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

76 Finansiering indenfor økonomien i uddannelsesbidraget Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet  
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Forbedret praktikpladsbonus til virksomheder 

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

77 Fast bonus på 25.000 kr. pr. praktikårselev Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet 

78 Finansiering inden for PAB kredsløbet Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet 

79 DA og FH  vil årligt drøfte brugen af korte uddannelsesaftaler Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet 

 

Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne 2018  

Punkt i aftalen Titel Konsekvenser af aftale om etårig forlængelse 

 

80 Søges tilslutning til kvalitetspulje på eud ifm. FL18 forhandlinger Ingen konsekvenser. Initiativet er afsluttet 

81 Årlig drøftelse af kvalitetsudviklingen på eud Ingen konsekvenser. Der er indgået Trepartsaftale om flere 
lærepladser og entydigt ansvar i 2020.  
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