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Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) foreslår ny 
mødedato 

 
Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

 
VEU-rådet havde set frem til at mødes med dig mandag den 14. juni – både 
for at hilse på hinanden og for at høre dine ønsker til fokuspunkter for rådets 
arbejde i forbindelse med rådets kommende strategiarbejde. 

Rådet er nu midtvejs i sin konstitutionsperiode, hvorfor vi synes, at det ville 
være rart for begge parter at mødes. Også fordi vi jo aldrig har haft et hilse- 
på-møde. 
I disse corona-tider er det særligt vigtigt med fokus på voksen- og efterud- 
dannelserne i den politiske agenda, som rådet og dets medlemmer meget 
gerne vil bidrage til at understøtte. Derfor imødeses dit positive svar på at 
kunne mødes med rådet snarest. 

Rådet foreslår tirsdag den 24. august kl 12.15 – 12.45 eller som alternativ et 
hvilket som andet tidspunkt, som er belejligt for dig. 

 
 

Venlig hilsen 

 
Kjeld Møller Pedersen 

Formand 
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Mail af 2. juli 2021 12:58:05  
 

Kære Kjeld Møller Pedersen 

Tak for dit brev til Pernille Rosenkrantz-Theil vedr. ny mødedato. 

Ministeren kan desværre ikke det foreslåede tidspunkt, 
men vi vender tilbage hurtigst muligt efter sommerferien med nyt forslag til mødedato. 

 
Med venlig hilsen 
Jesper B. Simonsen 
Fuldmægtig 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 
Departementet 



5 

 

 

 

Resultater for bygnings- og fællesudgiftstaxameter på AMU-centre 
 
Baggrund 

Børne- og Undervisningsministeriet har i foråret 2021 udarbejdet et taksteftersyn om økonomien på 

arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i perioden 2016-2019. Taksteftersynet viser overordnet, at øko- 

nomien på AMU er forbedret i perioden, og at et underskud i 2016-2017 er vendt til et overskud i 2018 

og 2019. 

 
Taksteftersynet undersøger også sammenhæng mellem indtægter og omkostninger på bygnings- og fæl- 

lesudgiftsområderne. Eftersynet viser et generelt underskud på disse områder for udbyderne. Her kan 

resultater dog ikke isoleres til AMU, da de alene opgøres for institutionernes samlede virksomhed. 

VEU-rådet har efterspurgt, om dette afsnit af eftersynet kan opgøres for de rene AMU-centre. Dette 

notat søger at imødekomme denne efterspørgsel. 

 
Indhold 

Dette notat supplerer Taksteftersyn for AMU 2016-2019 fra marts 2021. I taksteftersynets kapitel 7 un- 

dersøges balancen mellem indtægter og udgifter vedrørende bygnings- og fællesudgiftsområdet for 

AMU-udbyderne. Der indgår 68 offentlige institutioner i eftersynets datagrundlag. 

 
Datagrundlaget udgøres hovedsageligt af institutionernes formålsregnskaber, som indeholder regn- 

skabstal for institutionernes resultater fordelt ud på uddannelsesområder. Imidlertid fordeles udgifterne 

til bygnings- og fællesudgiftsområdet ikke på de forskellige uddannelsesområder – som eksempelvis 

omkostninger til undervisningsdriften gør – hvorfor datagrundlaget ikke tillader at opgøre økonomiske 

resultater for bygnings- og fællesudgiftsområdet relateret til AMU. Bygnings- og fællesudgifter til AMU 

kan således ikke adskilles fra eksempelvis eud. 

 
For at undersøge balancen mellem indtægter og udgifter vedrørende bygnings- og fællesudgiftsområdet 

undersøges derfor institutionernes samlede økonomiske resultater på tværs af uddannelsesområderne. 

Dette sammenholdes med, hvor stor en andel af institutionernes undervisningsaktiviteter, der udgøres 

af AMU, for at undersøge, hvordan bygnings- og fællesudgiftstaxametret på AMU påvirker institutio- 

nernes samlede økonomiske resultater på bygnings- og fællesudgiftsområdet. Jo større en aktivitetsan- 

del, AMU udgør, des større betydning har indtægt- og udgiftsniveau relateret til AMU-aktiviteten for 

institutionerne, og des mere sandsynligt er det, at institutionernes samlede økonomiske resultater på 

bygnings- og fællesudgiftsområdet kan tilskrives forholdet mellem taxametertilskud og omkostninger 

for AMU. 

 
Der er store forskelle i, hvor stor en aktivitetsandel AMU udgør for institutionerne. Dette fremgår af 

tabel 1 nedenfor. Tabellen viser, at for de fleste institutioner udgør AMU-aktiviteten en begrænset andel 

af deres samlede undervisningsaktivitet. 
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Tabel 1 AMU-andel af samlet aktivitet, 2016-2019 

Antal institutioner <1 pct. 1-5 pct. 5-10 pct. 10-25 pct. 25-50 pct. > 50 pct. 

AMU-centre 0 0 0 0 0 4 

Tekniske skoler 0 9 5 2 0 0 

Handelsskoler 3 8 3 0 0 0 

SOSU-skoler 0 2 8 1 0 0 

Kombinationsskoler 0 9 5 1 0 0 

Landbrugsskoler 1 0 0 2 0 1 

Professionshøjskoler 3 1 0 0 0 0 

Kilde: Institutionernes årsrapporter og Børne- og Undervisningsministeriet. 
 

 

Det fremgår af tabel 1, at AMU udgør over 50 pct. af den samlede aktivitet for de fire AMU-centre og 

en landbrugsskole. På VEU-rådets møde d. 28. april 2021 blev der efterspurgt en separat opgørelse af 

økonomien på bygnings- og fællesudgiftsområdet for disse fem institutioner. 

 
Resultater 2016-2019 

AMU-centrene har haft de største AMU-aktivitetsandele. Derfor er disse grupperet sammen – sammen 

med en landbrugsskole, hvor AMU også har udgjort en betydelig andel af institutionens samlede aktivi- 

tet i hele perioden 2016-2019 – over for de øvrige institutioner, der indgår i taksteftersynet. 

 
I tabel 2 fremgår resultaterne pr. årselev på bygnings- og fællesudgiftsområdet for hhv. de fire AMU- 

centre og landbrugsskolen samt de øvrige institutioner. Tabellen viser, at det samlede underskud pr. års- 

elev på bygnings- og fællesudgiftsområdet for AMU-centrene (inkl. landbrugsskolen) er betydeligt 

større end for de øvrige institutioner. I 2016 var underskuddet pr. årselev på AMU-centrene 61 pct. 

større end på de øvrige institutioner, mens forskellen var reduceret til 53 pct. i 2017, 50 pct. i 2018 og 

52 pct. i 2019. 

 
Det kan dog også ses af tabellen, at mens overskuddet på bygningsområdet i 2016 for øvrige institutio- 

ner er ændret til et underskud i 2019 (en ændring på -269 pct.), er der omvendt sket en forbedring i re- 

sultatet for bygningsområdet for AMU-centrene. Det marginale overskud på 115 kr. pr. årselev i 2016 

er vokset til ca. 4.400 kr. pr. årselev i 2019. 

 
De store underskud på bygnings- og fællesudgiftsområdet som helhed kan således tilskrives fællesud- 

giftsområdet. For AMU-centrene er underskuddet mere end fordoblet fra ca. -9.100 kr. pr. årselev i 

2016 til ca. -18.600 kr. pr. årselev i 2019. For de øvrige institutioner er underskuddet vokset med 12 pct. 

fra ca. -6.700 kr. pr. årselev i 2016 til ca. -7.500 kr. pr. årselev i 2019. Underskuddet på fællesudgiftsom- 

rådet hos AMU-centrene er mere end dobbelt så stort som underskuddet hos de øvrige institutioner i 

2019. Værd at bemærke er, at omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt var gældende for AMU i perioden 
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2016-2019, hvorved det i sig selv har betydet en 2 pct. reduktion i udbydernes indtægter pr. kursist fra 

år til år. 

 
Tabel 2 Samlede resultater for bygnings- og fællesudgiftsområdet, 2016-2019 

2021-pl 2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

AMU-centre og landbrugsskole     

AMU-andel af samlet aktivitet, gns. 81 pct. 76 pct. 76 pct. 77 pct. 

Resultat pr. årselev, bygningsområdet 115 1.471 2.758 4.380 

Resultat pr. årselev, fællesudgiftsområdet -9.075 -10.549 -13.610 -18.564 

I alt -8.959 -9.078 -10.852 -14.183 

 
Øvrige 

    

AMU-andel af samlet aktivitet, gns 4 pct. 4 pct. 4 pct. 4 pct. 

Resultat pr. årselev, bygningsområdet 1.101 -43 -260 -1.858 

Resultat pr. årselev, fællesudgiftsområdet -6.677 -5.908 -6.959 -7.504 

I alt -5.576 -5.951 -7.218 -9.362 

Anm.: Resultaterne i tabellen er ekskl. professionshøjskoler. Det skyldes dels, at resultaterne er meget påvirkede af professionshøjskolerne, der også har gennemgået en 
større omlægning af takststrukturen. Derudover står professionshøjskolerne for en meget begrænset andel af den samlede AMU-aktivitet (ca. 2 pct.), ligesom AMU- 
aktiviteten udgør en stærkt begrænset del af professionshøjskolernes samlede undervisningsaktivitet, jf. tabel 1. 
Kilde: Institutionernes formålsregnskaber, institutionernes årsrapporter og Børne- og Undervisningsministeriet. 

 
 

Imidlertid er der en række usikkerheder forbundet med tallene fra tabel 2. For det første er resultaterne 

for AMU-centrene og landbrugsskolen baseret på blot 5 institutioner, mens resultaterne for de øvrige 

institutioner er baseret på 59 institutioner. Det betyder, at eksempelvis særlige udsving fra år til år for 

enkelte skoler – eller fejlkonteringer i deres formålsregnskaber – har markant større betydning for resul- 

taterne gengivet i tabel 2 for AMU-centrene end for de øvrige institutionstyper. 

 
Eftersom der er usikkerheder forbundet med resultaterne, som de fremgår af tabel 2, pga. de store for- 

skelle i gruppestørrelser, viser figur 1 hver enkelt institutions samlede resultat for bygnings- og fællesud- 

giftsområdet i 2019 fordelt på institutionernes AMU-aktivitetsandele. De orange prikker angiver AMU- 

centrene og landbrugsskolen, mens de blå prikker angiver de øvrige institutioner. Af figuren ses det, at 

selvom AMU-centrene og landbrugsskolen i gennemsnit har væsentligt dårligere resultater end de øv- 

rige institutioner, er der en række af de øvrige institutioner, der har realiseret resultater, der er på niveau 

med eller dårligere end AMU-centrene og landbrugsskolen. Landbrugsskolen, der er grupperet sammen 

med AMU-centrene, har endda realiseret det klart største overskud pr. årselev i 2019. Selvom AMU- 

centrene og landbrugsskolen i gennemsnit har realiseret dårligere resultater end de øvrige institutioner, 

er der altså ikke en tydelig sammenhæng mellem andelen af undervisningsaktivitet, som udgøres af 

AMU, og resultatet på bygnings- og fællesudgiftsområdet. 
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Figur 1 Resultat pr. årselev for bygnings- og fællesudgiftsområdet fordelt på AMU-aktivitetsandel, 2019 
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Kilde: Institutionernes formålsregnskaber, institutionernes årsrapporter og Børne- og Undervisningsministeriet. 

 
 

Derudover har det også betydning, at AMU-centrene og landbrugsskolen aktivitetsmæssigt er forholds- 

vis ”små” institutioner sammenlignet med de øvrige institutioner. I perioden har de årligt i gennemsnit 

haft mellem 304 og 325 årselever, mens de øvrige institutioner i gennemsnit har haft mellem 1.762 og 

1.862 årselever. Det betyder, at de øvrige institutioner i langt højere grad har haft mulighed for at opnå 

stordriftsfordele i deres institutionsdrift og på den måde opnå økonomiske gevinster. De dårligere re- 

sultater på fællesudgiftsområdet for AMU-centrene kan således også være udtryk for en sammenhæng 

mellem elevvolumen i alt og resultat – snarere end en sammenhæng mellem AMU-aktivitetsandelen og 

resultatet. Dette er illustreret i figur 2 nedenfor. 
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Figur 2 Resultat pr. årselev for bygnings- og fællesudgiftsområdet fordelt på samlet undervisningsaktivitet, 2019 
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Kilde: Institutionernes formålsregnskaber, institutionernes årsrapporter og Børne- og Undervisningsministeriet. 
 

 

Samlede økonomiske resultater 

På trods af at tabel 2 viser, at institutionernes underskud på bygnings- og fællesudgiftsområdet er blevet 

større over perioden 2016-2019, er det vigtigt at bemærke, at andre aspekter af institutionernes øko- 

nomi er blevet forbedret. Således viste Taksteftersynet for AMU 2016-2019 i kapitel 4, at institutionernes 

resultat for undervisningsdriften på AMU er forbedret i perioden. Dette var forbedret fra et underskud 

på -24,2 mio. kr. (-3.861 kr. pr. årselev) i 2016 til et overskud på 21,1 mio. kr. (3.690 kr. pr. årselev) i 

2019 samlet for alle institutionerne, der indgår i taksteftersynet. Dette fremgår af tabel 3 nedenfor. 

 
Derudover fremgår det også af tabellen, at institutionerne i årene 2016-2018 realiserede et positivt sam- 

let økonomisk resultat på tværs af alle uddannelsesområder og aktiviteter. På trods af de negative resul- 

tater for bygnings- og fællesudgiftsområdet har institutionerne således alligevel haft et overskud samlet 

set. Taksteftersynet viste, at i løbet af hele undersøgelsesperioden 2016-2019 er det er mellem 57 pct. og 

72 pct. af institutionerne, der indgår i taksteftersynet, som har realiseret et positivt samlet resultat. I 

2019, hvor der ellers har været et samlet underskud på ca. -158 mio. kr., havde 60 pct. af institutionerne 

et samlet positivt resultat



 

 

 

Tabel 3 Institutionernes samlede økonomiske resultater og AMU-resultater, 2016-2019 

2021-pl 2016 2017 2018 2019 

 

Resultat i alt, mio. kr. 
 

89,7 
 

158,1 
 

13,2 
 

-158,4 

Resultat AMU, mio. kr. -24,2 -60,1 23,3 21,1 

Aktivitet AMU, årselever 6.261 5.951 5.868 5.723 

Resultat AMU pr. årselev, kr. -3.861 -10.096 3.967 3.690 

Anm.: Resultaterne vedr. AMU drejer sig alene om undervisningsdriften, da dette kan henføres til specifikke uddannelsesområder i institutionernes formålsregnskaber. 

Kilde: Institutionernes formålsregnskaber og Børne- og Undervisningsministeriet 
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Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Materiale: 
Orienteringsbreve om Finanslovforslaget for 2022 vedr.: 
 Almene voksenuddannelser
 Erhvervsrettede voksen og efteruddannelser
 TAMU

 
Bemærkninger: 
Ingen 

 
Behandling: 
Til drøftelse. 
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Institutioner for almene voksenuddannelser 

 
 
 
 
 
 
 

 
Orientering om Finanslovforslaget for 2022 

 
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2022, som 

er offentliggjort den 30. august 2021. Vi forventer, at den endelige fi- 

nanslov for 2022 vedtages medio december 2021. 

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni- 

veau for 2022. Undervisnings- og fællesudgiftstakster samt særlige takster 

er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svaren- 

de til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsin- 

dekset svarende til 0,9 pct. 

 

2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2022 

 
Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs- 

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. 

brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler, 

rejsebureauydelser og taxikørsel. 
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På finanslovforslaget for 2022 er effektiviseringspotentialet som følge af 

15. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk- 

tion af fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på i alt 0,2 

pct. i 2022. 

 
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud- 

viklingen på FFL22 

 
Udløb af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddan- 

nelse (2018-2021) 

Med trepartsaftalen fra oktober 2017 blev der vedtaget en række midler- 

tidige initiativer. Trepartsaftalen udløber ved udgangen af 2021, hvorfor 

en række initiativer ikke indgår i finanslovforslaget for 2022. Det drejer 

sig bl.a. om: 

 Forhøjelse af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU): SVU til FVU- og 

OBU-kurser har været forhøjet fra 80 pct. til 100 pct. af den mak- 

simale dagpengesats i 2018-2021. Forhøjelsen af SVU udløber i 

2021og indgår derfor ikke i finanslovforslaget for 2022. 

 FVU-engelsk og FVU-digital: Med trepartsaftalen blev der oprettet to 

nye fag, der har kunnet udbydes fra 1. januar 2019. Med udløb af 

trepartsaftalen udløber disse fag i 2021 og fremgår derfor ikke af fi- 

nanslovforslaget for 2022. 

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i løbet af efteråret 2021 

og drøfter udløbet af VEU-trepartsaftalen. Konsekvenser heraf vil blive 

indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2022. 

 
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget 

 
Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta- 

tet af overenskomstforhandlingerne for 2021. 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en nega- 

tiv budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Un- 

dervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. 

 

Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete ud- 
møntning af den negative budgetregulering. 

 
Socialt taxameter 

I forbindelse med finansloven for 2022 vil socialt taxameter blive genbe- 

regnet, hvilket kan få betydning for, hvorvidt og hvor meget de enkelte 

institutioner vil få i socialt taxameter. Der udsendes særskilt brev herom. 
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5. Øvrige initiativer 
Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs- 

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effek- 

tiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbe- 

grænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende instituti- 

oner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr. 

 
Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbe- 

grænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 

2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil 

blive offentliggjort på Retsinformation.dk 

 
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så 

snart den er udmøntet. 

 
Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe- 

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud- 

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institu- 

tionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovforslaget for 2022 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. år- 

ligt i 2022-2025. 

 

 
6. Yderligere information 
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til under- 

tegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Karina Fredenslund Høgsberg 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 22 54 23 64  
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Udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

 
 
 
 
 
 

 
Orientering om Finanslovforslaget for 2022 

 
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2022, som 

er offentliggjort den 30. august 2021. Vi forventer, at den endelige fi- 

nanslov for 2022 vedtages medio december 2021. 

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022 

 
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni- 

veau for 2022. Undervisnings-, og fællesudgiftstakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Byg- 

ningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 

0,9 pct. 

 

2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2022 
Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs- 

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. 

brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler, 

rejsebureauydelser og taxikørsel. 

 
På finanslovforslaget for 2022 er effektiviseringspotentialet som følge af 

Departementet 

 
Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

 
30. august 2021 

Sags.nr: 21/15612 

 

mailto:uvm@uvm.dk
http://www.uvm.dk/
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15. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk- 

tion af fællesudgiftstaksterne på de erhvervsrettede voksen- og efterud- 

dannelser på i alt 0,1 pct. i 2022. 

 
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud- 

viklingen på FFL22 

Udløb af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddan- 

nelse (2018-2021) 

Med trepartsaftalen fra oktober 2017 blev der vedtaget en række midler- 

tidige initiativer. Trepartsaftalen udløber ved udgangen af 2021, hvorfor 

en række initiativer ikke indgår på finanslovforslaget for 2022. Det drejer 

sig bl.a. om: 

 Takstforhøjelser på AMU: Undervisningstaksterne på AMU har været 

forhøjet med ca. 70 mio. kr. årligt i årene 2018-2021. 

 Kvalitetspulje til AMU: Der har bl.a. i 2021 været en kvalitetspulje på 

ca. 40 mio. kr. 

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i løbet af efteråret 2021 

og drøfter udløbet af VEU-trepartsaftalen. Konsekvenser heraf vil blive 

indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2022. 

 
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget 
Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta- 

tet af overenskomstforhandlingerne for 2021. 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en nega- 

tiv budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Un- 

dervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. 

 

Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete ud- 
møntning af den negative budgetregulering. 

 
5. Øvrige initiativer 
Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs- 

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effek- 

tiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbe- 

grænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende instituti- 

oner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr. 

 
Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbe- 

grænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 
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2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil 

blive offentliggjort på Retsinformation.dk 

 
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så 

snart den er udmøntet. 

 
Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe- 

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud- 

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institu- 

tionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovforslaget for 2022 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. år- 

ligt i 2022-2025. 

 
AMU-hjælpepakke 

Hjælpepakken til AMU-udbydere ramt af Covid-19 fremgår ikke af fi- 

nanslovforslaget for 2022. Det skyldes, at AMU-hjælpepakken vedrører 

finansåret 2021. Hjælpepakken beregnes og udmøntes ved årsskiftet efter 

samme fremgangsmåde som hjælpepakken sidste år. 

 
6. Yderligere information 

 
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til under- 

tegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Tue Nejst Larsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 21 42 25 49  
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Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientering om Finanslovforslaget for 2022 

 
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2022, som 

er offentliggjort den 30. august 2021. Vi forventer, at den endelige fi- 

nanslov for 2022 vedtages medio december 2021. 

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022 

 
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni- 

veau for 2022. Undervisnings-, fællesudgifts- og tillægstakster er opreg- 

net med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 

pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset 

svarende til 0,9 pct. 
 

2. Nye initiativer på Finanslovsforslaget for 2022 
Der er ikke nye initiativer på finanslovsforslaget med betydning for 

takstudviklingen på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser. 

Departementet 

 
Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 

 
30. august 2021 

Sags.nr: 21/15612 
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3. Forventede initiativer på ændringsforslaget 
Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta- 

tet af overenskomstforhandlingerne for 2021. 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en nega- 

tiv budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Un- 

dervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. 

 

Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete ud- 
møntning af den negative budgetregulering. 

 
4. Øvrige initiativer 
Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe- 

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud- 

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institu- 

tionernes samlede investeringsbudget. På Finanslovforslaget for 2022 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. år- 

ligt i 2022-2025. 

 
5. Yderligere information 
Eventuelle spørgsmål til finanslovsforslaget for 2022 kan rettes til under- 

tegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Tue Nejst Larsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 21 42 25 49  
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Punkt 5: VEU-rådets møder for 2022 planlægges 

 
Materiale: 
Forslag til mødedatoer 

 
Bemærkninger: 
Ingen 

 
Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse 
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VEU-rådets mødekalender for 2022 

 
 

Møder i Forretningsudvalget (FU): 
Alle møder afholdes onsdag kl. 10.00 – 11.30, hvis andet ikke er oplyst 

 
a.   02-02-22 Kl. 14.00 – 15.30 

b.   06-04-22 

c. 08-06-22 

d.   31-08-22 

e.   05-10-22 

f. 23-11-22 

 
 

 
Møder i Rådet: 
Alle møder afholdes onsdag kl. 13.30 – 15.30, hvis andet ikke er oplyst 

 
a.   23-02-22 

b.   27-04-22 

c. 22-06-22 

d.   14-09-22 

e.   26-10-22 

f. 07-12-22 
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Punkt 6: Drøftelse om forløbet og erfaringer fra Covid-19 nedluk- 
ningsperioden med baggrund i rapporterne fra EVA 

 

Materiale: 
EVA’s rapport om ”Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødundervisning under co- 
vid-19-pandemien” er fremsendt sammen med mødematerialet. 

 
Bemærkninger: 
I fem rapporter har EVA undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisnin- 
gen under covid-19-nedlukningen og den gradvise genåbning i foråret og forsommeren 2020. 
Undersøgelsen belyser lederes, lærere/underviseres og elever/kursisters oplevelser i hhv. 
grundskolen, på gymnasiet, i erhvervsuddannelserne, FGU/STU og i voksen- og efteruddan- 
nelsessystemet. 

 
Dette punkt omfatter EVA’s rapport om Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødun- 
dervisning under covid-19-pandemien, som er udsendt sammen med mødematerialet 

 
Erfaringerne forsøges perspektiveret frem til i dag.  

Behandling: 
Til drøftelse 
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Punkt 7: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede 
voksen- og efteruddannelsesområde i 1. halvår 2021 

 
Materiale: 
Forbrugsrapport for 1. halvår 2021 forelå på mødet 

 
Bemærkninger: 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
for 1. halvår 2021. 

 

Behandling: 
Til drøftelse 
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Punkt 8: Tema om almene kompetencer og læse/skrivefærdighe- 
ders betydning for uddannelse og opkvalificering med afsæt i ini- 
tiativet ALLE.MED.NU 

 

 
Materiale: 

Materialet opført under de respektive punkter nedenfor 

 
Bemærkninger: 
Tentativ tidsplan: 

 
Kl. 14.50 Kort orientering om VEU-ekspertgruppens anbefalinger i 2016 for 

fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem ved VEU-rådets 
formand 

 
14.55 Oplæg af v/ chefkonsulent Lars Granhøj, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om     

 PIAAC med fokus på PIAAC 2023 herunder 
1. målgruppen for PIAAC 
2. IT-færdigheder – Anvendelse og kompetenceudvikling: 
Materiale: 
Indhold og forventet fokus i PIAAC 2023 

 
15.05 Initiativtagerne til ALLE.MED.NU forelægger deres projekt, perspektiver og mål 

v/Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen og Lars Kunov 
Materiale: 

Alle.med.nu. Politisk papir 
Alle.med.nu Konkrete forslag 

 
15.15 Drøftelse 

 
15.25 Afrunding v/ formanden 

 

Behandling: 
Til drøftelse 
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Indhold og forventet fokus i PIAAC 2023 undersøgelsen 
 

PIAAC (Programme for the International Assesment of Adult Competencies) er en 

international OECD-undersøgelse af den voksne befolknings kompeten- 

cer og færdigheder. Undersøgelsen afdækker færdigheder i læsning, reg- 

ning og problemløsning blandt personer i aldersgruppen 16 til 65 år. Den 

danske PIAAC-undersøgelse har navnet ”Kompetencer i Danmark”. 

 
Danmark deltager i anden runde af PIAAC, og hovedundersøgelsen gen- 

nemføres i 2022-2023. Hovedrapporten med PIAAC-resultaterne plan- 

lægges offentliggjort omkring årsskiftet 2024/2025. Danmark deltog i 

2011-2012 i første runde af PIAAC.1 

 
Formålet med PIAAC er at beskrive den voksne befolknings færdigheder 

og brug af færdigheder på arbejde og i fritiden. Det belyses, hvordan fær- 

digheder er fordelt i befolkningen, hvad baggrunden er for, at nogle har 

gode henholdsvis mindre gode færdigheder, samt sammenhængen mel- 

lem færdigheder og arbejdsmarkedsplacering, indkomst og andre forhold 

som fx holdninger og deltagelse i frivilligt arbejde. Desuden er formålet 

at foretage sammenligninger mellem lande med hensyn til niveau, forde- 

ling og udvikling i de voksne befolkningers færdigheder. 

 
PIAAC kortlægger følgende kompetencer blandt den voksne del af be- 

folkningen: 

 Læsefærdigheder (”literacy”): Evnen til at forstå, vurdere, bruge og 

benytte skrevne tekster med henblik på at deltage i samfundslivet, 

opnå personlige mål og udvikle viden og forståelse. 

 Regnefærdigheder (”numeracy”): Evnen til at finde, bruge, fortolke og 

formidle matematikholdige informationer og pointer med henblik 

på at kunne give sig i kast med og mestre matematikholdige krav i 

en række situationer i voksenlivet. 

 
 

1 Der deltager 33 lande i anden runde af PIAAC i 2022-2023. I første runde deltog i alt 

39 lande i perioden 2012-2018. 
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 Færdigheder i adaptiv problemløsning (”adaptive problem solving”): Ev- 

nen til at nå ens mål i en dynamisk situation, hvor en metode til løs- 

ning ikke umiddelbart er tilgængelig. Det kræver færdigheder i at de- 

finere problemet, søge efter information og anvende en løsning i en 

række informationsmiljøer og sammenhænge. 

 
Det er færdigheder, der både er vigtige for den enkelte dansker og for 

samfundet som helhed. For den enkelte kan de være afgørende for at 

kunne tage en uddannelse, få et arbejde og deltage i samfundslivet. For 

samfundet har befolkningens kompetencer stor betydning for produkti- 

vitet, velstand og konkurrenceevne. 

 
PIAAC kortlægger herudover hvordan danskerne bruger færdighederne 

til hverdag, både i arbejdet og i fritiden. Desuden kortlægger PIAAC fak- 

torer som uddannelse, arbejdsområde, alder, samfundsdeltagelse med vi- 

dere. Undersøgelsen kan give et billede af, hvilke grupper i det danske 

samfund, der har gode og mindre gode kompetencer. 

 
Der vil i Danmark deltage cirka 4.000 personer i alderen 16-65 år i ho- 

vedundersøgelsen. Deltagerne interviewes og gennemfører test af kom- 

petencer og færdigheder i eget hjem. 

 
I Danmark gennemføres desuden tre tillægsundersøgelser, hvor særlige 

målgrupper oversamples (samme målgrupper som i PIAAC 2012): 

 Den ældre befolkning (55-65 år) 

 Indvandrere 

 Unge, der har deltaget i PISA-undersøgelse (i PIAAC 2023 deltager 

i PISA 2009). 

 
Det forventede fokus i PIAAC 2023 

 
Befolkningens læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder 

Hvad er niveauet for de tre typer færdigheder i Danmark i 2022/2023? 

 Sammenlignet med andre lande og sammenlignet med niveauet i 

2011/2012? 

 Niveau og udvikling afhængigt af køn og alder? 

 
Hvad er niveauet for færdigheder i forskellige grupper? 

 Hvem har hhv. gode og ringe færdigheder og er uligheden i færdig- 

hedsniveauet blevet større eller mindre siden 2011/2012? 

 
Hvilke færdigheder bruger befolkningen på og uden for jobbet 

 Hvilke færdigheder bruger forskellige grupper og har brugen ændret 

sig siden 2011/2012? 

 
Hvad er befolkningens udbytte af de basale færdigheder? 

 Arbejdsmarkedstilknytning, stilling og løn? 
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 Ikke-økonomiske forhold som fx social tillid, frivilligt arbejde, gene- 

relt helbred og tilfredshed med livet? 

 
Voksen- og efteruddannelse 

 Omfanget af deltagelse i uddannelse og kursus mv. inden for de se- 

neste 12 måneder 

 Oplevede effekter af VEU 

 Ønsker om yderligere uddannelse/kursus 

 De beskæftigedes oplevede behov for jobrelevant kompetenceud- 

vikling 

 
Indvandreres læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder 

 Hvordan har de basale færdigheder blandt indvandrere i Danmark 

udviklet sig fra 2011/2012 til 2022/2023? 

 Har sammenhængen mellem basale færdigheder og beskæftigelse 

ændret sig for indvandrere fra 2011/2012 til 2022/2023? 

 Hvilke basale færdigheder bruger indvandrere på og uden for jobbet 

i 2022/2023? 

 
55-65-åriges læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder 

 Hvad er niveauet for de 55-65-åriges basale færdigheder? 

 Hvem blandt de 55-65-årige har ringe basale færdigheder og er de 

ringere stillet end andre grupper mht. fx arbejdsmarkedstilknytning 

og økonomisk situation? 

 Bruger 55-65-årige i større eller mindre omfang deres basale færdig- 

heder på jobbet end yngre beskæftigede? 

 I hvilket omfang oplever de 55-65-årige selv, at de har brug for 

mere formel eller uformel uddannelse for at klare deres arbejdsop- 

gaver godt og adskiller de sig på dette punkt fra yngre beskæftigede? 

 
PISA 2009-eleverne – uddannelses- og beskæftigelsessituation 13 år efter 

 Hvilken sammenhæng er der mellem læsefærdigheder målt for 15- 

årige i PISA 2009 og deres efterfølgende uddannelses- og beskæfti- 

gelsesforløb? 

 Hvordan har læsefærdighederne udviklet sig for 15-årige i PISA 

2009 til de fylder 28 år? 

 Forskelle og ligheder i forhold til udviklingen for 15-årige i PISA 

2000 til PIAAC 2011/2012? 

 
Organisering af PIAAC 

Som i andre internationale undersøgelser er PIAAC organiseret på både 

et internationalt og et nationalt niveau. På det internationale niveau træf- 

fes de generelle beslutninger om undersøgelsens indhold, design og gen- 

nemførelse. På det nationale niveau træffes beslutninger om den natio- 

nale gennemførelse af undersøgelsen. Organiseringen er beskrevet i figur 

1 nedenfor. 
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Figur 1. Organiseringen af PIAAC 

 

 

 
 

Den øverste myndighed i PIAAC er Board of participating countries, der 

består af de lande og økonomier, der deltager i PIAAC. 

 
OECD er initiativtager til og sekretariat for undersøgelsen. OECD står 

samtidig for samarbejdet med den internationale kontraktholder, som 

udvikler og gennemfører undersøgelsen på internationalt niveau. 

 
I alle lande og økonomier er der nationale partnere eller projektledere. I 

Danmark er det Børne- og Undervisningsministeriet. Da undersøgelsen i 

Danmark samfinansieres af en række ministerier, er der i Danmark en 

tværministeriel arbejdsgruppe for undersøgelsen, hvor overordnede be- 

slutninger om undersøgelsens retning træffes. 

 
Den nationale gennemførelse af undersøgelsen foretages i Danmark af 

VIVE, der har den overordnede projektledelse og den ekspertfaglige va- 

retagelse af undersøgelsen, og Danmarks Statistik, der har ansvaret for 

udtræk af undersøgelsesdeltagere og den praktiske gennemførelse af da- 

taindsamlingen. Både VIVE og Danmarks Statistik udfører deres opga- 

ver i nært samarbejde med de internationale kontraktholdere og i over- 

ensstemmelse med de internationale retningslinjer for undersøgelsen. 

 
BUVM planlægger senere i år at nedsætte en referencegruppe for under- 

søgelsen. Formålet med referencegruppen er at informere om, drøfte og 

få input fra interessenter til undersøgelsen. 
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Tidsplan for PIAAC 

 

 

April – december Indsamling og analyse af pilottest 

2022 Januar – juli Forberedelse af hovedundersøgelse 

 August Start på gennemførelse af hovedunder- 

søgelse 

2023 Marts Afslutning af hovedundersøgelse 

2024 Januar – december Udarbejdelse af dansk hovedrapport 

 April – december Kvalitetssikre international rapport 

 December Offentliggørelse af første PIAAC resul- 

tater – dansk og international rapport 

2025 August Alle danske temarapporter er offentlig- 

gjort 

- Den ældre befolkning 

- Indvandrere 

- PISA 2009 deltagere 
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alle.med.nu Maj 2021 

AOF, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF & VUC har taget initiativ til uddannelsesvisionen 
alle.med.nu. Formålet er at sikre et markant løft af gruppen af danskere med mangelfulde basale færdighe- 
der gennem voksen- og efteruddannelsessystemet, og dermed yde et centralt bidrag til opfyldelsen af FN’s 
verdensmål 4 om at sikre kvalitetsuddannelse til alle. 
Det er en vanskelig, men meget vigtig opgave, hvis vi skal have et stærkt velfærdssamfund i fremtiden. 
Vores vision består af tre konkrete målsætninger: 

● Målsætning 1: Gruppen af danskere med mangelfulde basale færdigheder skal halveres i 2030 
Næsten 600.000 danskere har udfordringer med at læse, skrive og regne, og omkring 1.000.000 danskere 
har udfordringer med at bruge computer og IT-løsninger. 
Hvis målsætningen skal indfries, kræver det en massiv forøgelse af aktiviteten på det almene område i 
form af aktivitet på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU), ligesom 
der skal ses på andre nye måder, der kan bidrage til at løfte opgaven. Uden en massivt styrket indsats vil 
det rundt regnet tage næsten 50 år at indfri målsætningen. 

 

● Målsætning 2: Midler til etablering af brede samarbejder der øger motivationen for erhvervelse af ba- 
sale færdigheder 
Motivation er en forudsætning for, at flere formår at tilegne sig basale færdigheder. Motivationen skal 
skabes både hos den enkelte og hos virksomhederne, hvilket bedst gøres i feltet mellem udbyderne af 
voksenuddannelser (VUC, oplysningsforbund, erhvervsskoler) og i tæt samarbejde med kommuner, a-kas- 
ser, jobcentre, arbejdsgivere og faglige organisationer. Derfor er der brug for stærkere samarbejder mel- 
lem aktørerne med henblik på at skabe motiverende, synlige og let fremkommelige veje til at opnå de ba- 
sale færdigheder. Stærke lokale og centrale samarbejder etableres bedst gennem konkrete lokale projek- 
ter og en central vidensopsamling. Der skal derfor afsættes midler til at etablere lokale/regionale projek- 
ter og til opbygning af en fælles og central vidensbank med metoder og koncepter. 

 

 Målsætning 3: Et mere smidigt og mindre bureaukratisk voksen- og efteruddannelsessystem

En barriere for anvendelse af voksen- og efteruddannelsessystemet er bureaukratiske og indviklede regler. 
Der er behov for et mere smidigt og fleksibelt system med større grad af handlefrihed til uddannelsesaktø- 
rerne. Det vil gøre det nemmere og mere tilgængeligt at tage voksen- og efteruddannelse. Et succesfuldt 
eksempel er FVU-udbydernes mulighed for at afprøve mindre bureaukratiske optagelsesformer under Co- 
rona-nedlukningen, som har vist sig at være mere smidige og lige så gode i vurderingen af kursisterne. 

 

Vi mener, at disse tre målsætninger er helt afgørende for, at vi får alle med, når det kommer til uddannelse 
og basale færdigheder. For at komme i mål, er der behov for en fælles indsats, hvor politikere, virksomheder, 
faglige organisationer m.v. går sammen om at sikre bred opbakning til målsætningerne. Derfor håber vi, at 
rigtig mange aktører vil tilslutte sig arbejdet med visionen. 

I den kommende tid vil vi lancere konkrete forslag, der kan bidrage til at løfte danskernes basale færdigheder 
og skabe et bedre og mere smidigt voksen- og efteruddannelsessystem til gavn for både den enkelte og sam- 
fundet. 

Investering i uddannelse er en investering i vores fælles fremtid. 

 
Nærmere Information: 

AOF Danmark: John Meinert Jacobsen, john@aof.dk, T: 24 65 15 70. 

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier: Lars Kunov, lku@deg.dk, T: 20 72 03 21. 

Danske HF og VUC: Stig Holmelund Jarbøl, shj@vucfyn.dk, T: 62 65 65 51. 
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Punkt 9: EVT. 

 
Materiale: 
Intet 

 
Bemærkninger: 
Ingen 

 

Behandling: 
Til drøftelse 
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