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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
 

 
Materiale: 
Dagsorden med mødemateriale til den 3. november 2021. 

 
 

Bemærkninger: 
Ingen 

 
Behandling: 
Til godkendelse. 
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9.  
Punkt 2: Godkendelse af referat fra VEU-rådsmøde 15. september 2021 

 
 
 
Materiale: 

Udkast til referat af VEU-rådets møde den 15. september 2021var udsendt til rådets 
medlemmer den 5. oktober med svarfrist tirsdag den 26.oktober. 

 
Bemærkninger: 
Ingen bemærkninger er modtaget ved svarfristens udløb. 

 
Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

 
 

Materiale: 

 VEU-rådets udtalelse om basale færdigheder 

 
 

Bemærkninger: 
VEU-rådets udtalelse er afsendt til Børne- og Undervisningsministeren den 19. oktober 2021. 

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

Til Børne- og Undervisningsministeren 
Pernille Rosenkrantz-Theil 

VEU-rådets udtalelse om basale færdigheder 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) havde på rådsmøde 
den 15. september 2021 en temadrøftelse om voksne danskeres mangel- 
fulde almene kompetencer i dansk, matematik, engelsk og det digitale. 

Seneste PIAAC-rapport fra 2012 viser, at knap 600.000 danskere har 
mindre gode læse- og skrivefærdigheder, at næsten lige så mange har 
mindre gode regnefærdigheder, og at ca. 1 mio. voksne danskere har util- 
strækkelige digitale færdigheder. Det er meget bekymrende tal, idet 
mange jobs og opkvalificeringstilbud som minimum kræver tilstrækkelige 
basale færdigheder. 

VEU-rådet vurderer, at der er risiko for at tabe de voksne, der ikke har 
de nødvendige basale færdigheder, og at det forringer deres muligheder 
på det danske arbejdsmarked nu og på sigt. Der er derfor behov for poli- 
tisk handling og investeringer. Det gælder både forebyggende i forhold til 
folkeskolen, hvor alt for mange forlader skolen uden at kunne læse, 
skrive og regne, og i ungdomsuddannelsessystemet. Men her og nu er 
der behov for konkrete tiltag i voksen- og efteruddannelsessystemet. 

AOF Danmark, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt Danske HF 

og VUC har taget initiativ til uddannelsesvisionen ”alle.med.nu”, som 

blev drøftet på rådsmødet i september. På baggrund af oplægget, og de 

heraf affødte drøftelser i rådet, råder VEU-rådet børne- og undervis- 

ningsministeren til at tage initiativ til etablering af mindre bureaukratiske 

regler og mere hensigtsmæssige rammer for drift og finansiering af de al- 

mene VEU-tilbud til den voksne målgruppe, jf. følgende konkrete initia- 

tiver: 

Rådet for Voksen – og 

Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 

Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. 3392 5085 

19. oktober 2021
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2 

 
 

 VEU-rådet opfordrer børne- og undervisningsministeren til at 
gennemføre en national screeningsindsats mhp. at afdække, 
hvilke voksne der kan have behov for at styrke deres almene fær- 
digheder. Fx kan der etableres et tilbud om hurtigscreening af 
alle, der deltager i almen eller erhvervsrettet VEU. 

 

 VEU-rådet opfordrer børne- og undervisningsministeren til at 
tage initiativ til etablering af mere hensigtsmæssige rammer for 
drift og finansiering af OBU, fx via hævet undervisningstaxame- 
ter på OBU samt ensretning af tælleprincipperne for OBU og 
FVU. 

 

 Rådet anbefaler, at der undersøges muligheder for lettere adgang 
til kompenserende hjælpemidler (f.eks. tekst-til-tale-teknologi), så 
meget udfordrede voksne kan få et rygstød, der kan bringe dem 
tættere på uddannelsessystemet og bedre forankret på arbejds- 
markedet. 

 

 Rådet opfordrer ministeren til at permanentgøre muligheden for 
FVU-digital og FVU-engelsk for alle uanset målgruppe. 

 

 Rådet mener ikke, det er velbegrundet med et generelt lavere ta- 
xameter ved fjernundervisning sammenlignet med ordinær un- 
dervisning. Samtidig ydes der ikke bygningstaxameter til fjernun- 
dervisning. Der er således behov for at etablere en finansierings- 
model for fjernundervisning, som afspejler omkostningsstruktu- 
ren, så fjernundervisning ikke stilles økonomisk ringere end an- 
dre læringsformer. 

 

 Rådet opfordrer ministeren til at hæve tillægstaxameteret til virk- 
somhedsrettede FVU- og OBU-forløb. Forslaget skal under- 
støtte, at uddannelsesudbyderne kan hjælpe virksomhederne med 
det administrative arbejde med at ansøge om SVU til virksom- 
hedsrettede FVU- og OBU-forløb. 

 

 Rådet opfordrer ministeren til at indføre et screeningstaxameter 
til FVU-engelsk og FVU-digital. Ved at indføre et screeningstaxa- 
meter vil FVU-udbyderne blive kompenseret for arbejdet med 
uddannelsesguiden, så fagene sidestilles med FVU-dansk og 

FVU-matematik. 

 

 Rådet opfordrer ministeren til at gøre det muligt at foretage 
OBU-udredninger og FVU-screeninger online, ligesom det var 
muligt under corona-nedlukningerne. Rådet vurderer, at man ved 
at gøre denne mulighed permanent, vil kunne effektivisere scree- 
ningsprocessen og nå bredere ud til flere med utilstrækkelige al- 
mene færdigheder. 
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3 

 
 

 Rådet opfordrer ministeren til at skabe gennemsigtighed om mu- 
ligheden for, at tosprogede med en videregående uddannelse kan at 
deltage i FVU- undervisning. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Kjeld Møller Pedersen 

Formand 
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Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 
 

 
Materiale: 
Intet 

 
Bemærkninger: 
Ingen 

 
Behandling: 
Til drøftelse 
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Punkt 5: Udbudsrunden 2021 
VEU-rådets behandling af ansøgninger 

 
 

 
Materiale: 

 STUK’s Orientering af VEU-rådet om løbende ansøgninger om AMU-udbud 2021 

 
 

Bemærkninger: 
For at øge fleksibiliteten i AMU blev det i VEU-trepartsaftalen fra 2017 besluttet, at faste AMU- 
udbudsrunder hvert 4. år skal suppleres med mulighed for løbende at indgive ansøgninger, 
som behandles samlet en gang årligt. På den baggrund har det siden seneste runde og indtil 
den 6. september 2021 været muligt at søge om AMU-udbud med henblik på behandling i 
2021. 

 
STUK har i dette års ansøgningsrunde modtaget 12 ansøgninger om godkendelse til AMU- 
udbud til 10 forskellige FKB´er fra 9 forskellige ansøgere. Af disse har efteruddannelsesudval- 
gene indstillet, at 4 ansøgninger imødekommes, og 8 ansøgninger gives afslag. 

FU indstiller, at rådet følger efteruddannelsesudvalgenes indstillinger. 

Der er frist for VEU-rådets indstilling den 5. november. 

 
Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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Orientering af VEU-rådet om løbende ansøgninger om AMU-ud- 

bud 2021 

 
For at øge fleksibiliteten i AMU blev det i VEU-trepartsaftalen fra 2017 

besluttet, at faste AMU-udbudsrunder hvert 4. år skal suppleres med mu- 

lighed for løbende at indgive ansøgninger, som behandles samlet en gang 

årligt. På den baggrund har det siden seneste runde og indtil den 6. sep- 

tember 2021 været muligt at søge om AMU-udbud med henblik på be- 

handling i 2021. 

 

I henhold til AMU-bekendtgørelsen forudsætter godkendelse af nye ud- 

bydere mellem de faste udbudsrunder tungtvejende grunde, og følgende 

står i bekendtgørelsen nævnt som eksempler herpå: 

- Hvis en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad har levet op 

til sin udbudsforpligtelse. 

- Hvis der har været ny udvikling i teknologi, ændret regulering el- 

ler markant ændrede markedsforhold. 

 
STUK har i dette års ansøgningsrunde modtaget 12 ansøgninger om 

godkendelse til AMU-udbud til 10 forskellige FKB´er fra 9 forskellige 

ansøgere. Af disse har efteruddannelsesudvalgene indstillet, at 4 ansøg- 

ninger imødekommes, og 8 ansøgninger gives afslag. 

 
I nedenstående tabel fremgår det, hvilke ansøgere der har søgt om ud- 

budsgodkendelsen til hvilke FKB´er, og hvad de relevante efteruddan- 

nelsesudvalg har indstillet samt deres begrundelser. 

 
FKB og 

jobom- 

råde 

EUU Ansø- 

ger 

EUU 

indstil- 

ling 

EUUs begrundelse 

2245 Of- 

fentlig for- 

valtning og 

sagsbe- 

handling 

HAKL IBC Godken- 

delse 

Der er tungtvejende grunde til at godkende 

IBC som udbyder, da Campus Vejle ikke læn- 

gere lever op til sin udbudsforpligtelse i og 

med at de har overdraget hele deres kursusaf- 
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    deling til IBC pr. 1. april 2021. IBC ligger i re- 

gion Syddanmark som Campus Vejle og det 

må derfor forventes at IBC vil kunne servicere 

og dække det markedsmæssige område Cam- 

pus Vejle inden 1. april 2021 har dækket i Syd- 

danmark, hvor de gennem flere år har haft en 

høj aktivitet på FKB 2245. Den anden udby- 

der af FKB 2245 i region Syddanmark er Tiet- 

gen, der ligger på Fyn. På trods af en generel 

nedgang i kursusaktivitet, må det forventes at 

der kan opretholdes 8 udbud som hidtil. IBC 

opfylder desuden 3 ud af 4 kriterier om kvali- 

tet, fleksibilitet og samarbejde fuldt ud, bl.a. 

har de EUD hovedforløbsspecialet Offentlig 

administration. Grunden til at IBC ikke har 

aktivitet er, at de ikke har haft udbuddet, men 

de vurderes at have forudsætningerne for det. 

2250 Le- 

delse 

HAKL Learn- 

mark 

Hor- 

sens 

Godken- 

delse 

Der er tungtvejende grunde til at Learnmark 

Horsens indstilles til godkendelse til udbud af 

FKB 2250. Det er der dels på grund af en sti- 

gende aktivitet på AMU-lederkurser i lokalom- 

rådet, dels på grund af en positiv udvikling af 

det lokale arbejdsmarked med en beskæftigel- 

sesfremgang på 11,6 % inden for den private 

sektor. Learnmark Horsens har i forbindelse 

med sidste udbudsrunde i 2020 søgt om god- 

kendelse, men fik afslag bl.a. på grund af sko- 

len ikke havde aktivitet før 2020. Ansøgningen 

levede i øvrigt op til de øvrige 4 kriterier om 

kvalitet, forsyningssikkerhed, fleksibilitet og 

samarbejde. Aktiviteten er fra 1. januar 2020 

til og med 1. halvår 2021 steget til en aktivitet 

på 42 kurser og med tilmeldinger til yderligere 

26 kurser i efteråret. Learnmark Horsens akti- 

vitet bygger på lånt godkendelse fra Vi- 

denDjurs og Mercantec. Indstillingen lægger 

endvidere vægt på at skolen har et bredt ledel- 

sesfagligt grundlag med aktiviteter som fx le- 

dernetværk, undervisere med ledelsesfaglige 

kompetencer samt relevante samarbejdspart- 

nere. Skolen har en dokumenteret efterspørg- 

sel i lokalområdet. 

2261 

Transport- 

optimering 

TUR AMU 

Juul 

Godken- 

delse 

TUR har ansøgningen med udgangspunkt i de 

fastsatte kriterier i forbindelse med AMU-ud- 

budsrunden 2021. I forbindelse med den ordi- 

nære udbudsrunde i 2019, havde TUR ud fra 

en samlet vurdering indstillet institutioner, 

som havde fagligt bæredygtige og kvalitativt 

forsvarlige uddannelsesmiljøer, og hvor der ef- 

ter TURs vurdering var tilstrækkelig kapacitet 

til at dække efterspørgsel og behov både regio- 

nal og nationalt. TUR vurderer, at ansøger på 

tilstrækkeligt vis redegør for, at der er tungtve- 

jende grunde for endnu en udbyder. Ændret 
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    regulering har medført ændrede markedsfor- 

hold. TUR har, ud fra ansøgning samt TURs 

øvrige kendskab til ansøger, vurderet ansøger 

som fagligt bæredygtig og med kvalitativt for- 

svarlige uddannelsesmiljø. På den baggrund 

har TUR valgt at indstille ansøger som udby- 

der. 

2261 

Transport- 

optimering 

TUR AMU 

Fyn 

Godken- 

delse 

TUR har vurderet ansøgningen med udgangs- 

punkt i de fastsatte kriterier i forbindelse med 

AMU-udbudsrunden 2021. I forbindelse med 

den ordinære udbudsrunde i 2019, havde TUR 

ud fra en samlet vurdering indstillet institutio- 

ner, som havde fagligt bæredygtige og kvalita- 

tivt forsvarlige uddannelsesmiljøer, og hvor 

der efter TURs vurdering var tilstrækkelig ka- 

pacitet til at dække efterspørgsel og behov 

både regional og nationalt. TUR vurderer, at 

ansøger på tilstrækkeligt vis redegøre for, at 

der er tungtvejende grunde for endnu en ud- 

byder. Ændret regulering har medført æn- 

drede markedsforhold. TUR har, ud fra an- 

søgning samt TURs øvrige kendskab til ansø- 

ger, vurderet ansøger som fagligt bæredygtig 

og med kvalitativt forsvarlige uddannelses- 

miljø. På den baggrund har TUR valgt at ind- 

stille ansøger som udbyder. 

2732 Mo- 

bile kraner 

TUR AMU 

Juul 

Afslag TUR har ansøgningen med udgangspunkt i de 

fastsatte kriterier i forbindelse med AMU-ud- 

budsrunden 2021. I forbindelse med den ordi- 

nære udbudsrunde i 2020, havde TUR ud fra 

en samlet vurdering indstillet institutioner, 

som havde fagligt bæredygtige og kvalitativt 

forsvarlige uddannelsesmiljøer, og hvor der ef- 

ter TURs vurdering var tilstrækkelig kapacitet 

til at dække efterspørgsel og behov både regio- 

nal og nationalt. TUR vurderer, at dette stadig 

er tilfældet. Hverken den teknologiske udvik- 

ling, ændret regulering, ændrede markedsfor- 

hold eller aktivitetstal for 2020 samt 2021 an- 

giver tungtvejende grunde til at godkende nye 

udbydere på nuværende tidspunkt. TUR vur- 

derer desuden, at ansøger ikke tilstrækkeligt 

redegør for, at der er tungtvejende grunde for 

endnu en udbyder. På den baggrund har TUR 

valgt ikke at indstille ansøger som udbyder. 

2859 Per- 

sonbefor- 

dring med 

mindre kø- 

retøjer 

TUR Dansk 

befor- 

drings- 

center 

Aps 

Afslag TUR har vurderet ansøgningen med udgangs- 

punkt i de fastsatte kriterier i forbindelse med 

AMU-udbudsrunden 2021. I forbindelse med 

den ordinære udbudsrunde i 2019, havde TUR 

ud fra en samlet vurdering indstillet institutio- 

ner, som havde fagligt bæredygtige og kvalita- 

tivt forsvarlige uddannelsesmiljøer, og hvor 

der efter TURs vurdering var tilstrækkelig ka- 

pacitet til at dække efterspørgsel og behov 

både regionalt og nationalt. Brancheudvalget 
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    vurderer, at dette stadig er tilfældet. Hverken 

den teknologiske udvikling, ændret regulering, 

ændrede markedsforhold eller aktivitetstal for 

2020 samt 2021 angiver tungtvejende grunde 

til at godkende nye udbydere på nuværende 

tidspunkt. TUR vurderer desuden, at ansøger 

ikke tilstrækkeligt redegør for, at der er tungt- 

vejende grunde, jf. ovenstående, for endnu en 

udbyder. Endvidere angiver ansøger under 

”Motivation”, at der reelt ansøges om 4 kon- 

krete uddannelsesmål. For det første kan der 

ikke ansøges om konkrete uddannelsesmål, og 

de angivne uddannelsesmål har FKB 2261 

Transportoptimering som moder FKB. På 

denne baggrund har TUR valgt ikke at ind- 

stille ansøger som udbyder. 

2280 Vej- 

godstrans- 

port 

TUR Nordic 

Logi- 

stic 

Part- 

ners 

Afslag TUR har vurderet ansøgningen med udgangs- 

punkt i de fastsatte kriterier i forbindelse med 

AMU-udbudsrunden 2021. I forbindelse med 

den ordinære udbudsrunde i 2020, havde TUR 

ud fra en samlet vurdering indstillet institutio- 

ner, som havde fagligt bæredygtige og kvalita- 

tivt forsvarlige uddannelsesmiljøer, og hvor 

der efter TURs vurdering var tilstrækkelig ka- 

pacitet til at dække efterspørgsel og behov 

både regional og nationalt. TUR vurderer, at 

dette stadig er tilfældet. Hverken den teknolo- 

giske udvikling, ændret regulering, ændre mar- 

kedsforhold eller aktivitetstal for 2020 samt 

2021 angiver tungtvejende grunde til at god- 

kende nye udbydere på nuværende tidspunkt. 

TUR vurderer desuden, at ansøger ikke til- 

strækkeligt redegør for, at der er tungtvejende 

grunde for endnu en udbyder. Såfremt der er 

et uddannelsesbehov, som ikke er dækket, an- 

befaler TUR, at ansøger går i dialog med eksi- 

sterende udbyder omkring udlagt undervis- 

ning. På den baggrund har TUR valgt ikke at 

indstille ansøger som udbyder. 

2250 Le- 

delse 

HAKL Trio- 

con 

Afslag Der er ikke tungtvejende grunde til at imøde- 

komme ansøgningen fra Triocon til udbud af 

FKB 2250. Triocon opfylder ikke de 4 krite- 

rier om kvalitet, forsyningssikkerhed, fleksibi- 

litet og samarbejde fuldt ud, og de har ikke 

sandsynliggjort at de kan sikre et fagligt miljø, 

ledelsesfaglige kompetencer og en bredde i 

udbuddet i forhold til ledelsesområdet. Trio- 

con har i dag sin største aktivitet på vejledning 

og FVU /OBU undervisning på baggrund af 

en driftsoverenskomst med VUC i Roskilde. 

Aktiviteten er ikke dokumenteret. Erfaringer 

og aktivitet på det ledelsesfaglige område er 

meget begrænset, lige som undervisningskom- 

petencer på ledelsesområdet er begrænset eller 

ikke dokumenteret. Triocon har også aktivitet 
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    på moduler fra Akademiuddannelsen i Le- 

delse, men med en begrænset aktivitet på 60 

ECTS-point over en 3 årig periode. Triocon 

planlægger investering i en digital platform for 

afvikling af digitale kurser samt opkvalificering 

af undervisere, men først efter godkendelse til 

udbud af FKB 2250. Samtidig vurderes et mål 

på 10 årskursister, som grundlag for business 

casen, for urealistisk. 

2265 De- 

tailhandel 

HAKL Trio- 

con 

Afslag Der er ikke tungtvejende grunde for at udvide 

udbuddet. Udbuddet blev i 2019 udvidet med 

3 yderligere udbydere. Ansøger vurderes ikke 

at opfylde nogen af de 4 kriterier om kvalitet, 

forsyningssikkerhed, fleksibilitet og samar- 

bejde fuldt ud. Ansøger motiverer sin ansøg- 

ning med sin egen erfaring med at udbyde ud- 

dannelses- og karrierevejledning for tospro- 

gede medarbejdere og ledige, FVU og OBU 

og vil gennem 3F afholde flere forløb for at 

vejlede målgruppen til at deltage i faglige ud- 

dannelser. Ansøger nævner ikke erfaring med 

undervisning i kurser inden for detailområdet, 

men planlægger at etablere et læringscenter 

med fleksibel deltagelse i kurser heriblandt in- 

denfor detail til opkvalificering af tosprogede 

FVU-elever. Ansøger kan ikke sikre et fagligt 

miljø og en bredde i udbuddet i forhold til de- 

tailområdet, som FKB’en dækker. 

2275 Ad- 

ministra- 

tion 

HAKL Trio- 

con 

Afslag Der er ikke tungtvejende grunde for at udvide 

udbuddet. Udbuddet blev i 2019 udvidet med 

3 yderligere udbydere. Ansøger vurderes ikke 

at opfylde nogen af de 4 kriterier om kvalitet, 

forsyningssikkerhed, fleksibilitet og samar- 

bejde fuldt ud. Ansøger motiverer sin ansøg- 

ning med sin egen erfaring med at udbyde ud- 

dannelses- og karrierevejledning for tospro- 

gede medarbejdere og ledige, FVU og OBU 

samt udbud af akademimodulet Kommunika- 

tion i praksis og Ledelse og vil gennem 3F af- 

holde flere forløb for at vejlede målgruppen til 

at deltage i faglige uddannelser. Ansøger næv- 

ner ikke erfaring med kurser inden for det ad- 

ministrative område, men ønsker mulighed for 

at udbyde "nye programmer, nyeste software 

inden for de administrative IT-fag". Ansøger 

kan ikke sikre et fagligt miljø og en bredde i 

udbuddet i forhold til det administrative om- 

råde, som FKB’en dækker. 

2743 Kar- 

rosseritek- 

niske om- 

råde 

MI Betag 

Inno- 

vation 

Afslag MI vurderer ikke, at udviklingen i teknologi, 

reguleringer m.m. inden for branchen har æn- 

dret sig så markant siden sidste udbudsrunde, 

at det giver anledning til behov for yderligere 

udbud. På baggrund af den indsendte ansøg- 

ning er det desuden også udvalgets vurdering, 
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    at virksomheden ikke dækker alle de TAK'er, 

der er i denne FKB. 

2660 Pleje 

af hud, hår 

og negle 

SUS Cirebo 

Cos- 

metics 

Aps 

Afslag Uddannelserne i FKB 2660 er allerede regio- 

nalt godt dækket, og der er meget få kursister 

på området. Uddannelsernes niveau bygger 

ovenpå erhvervsuddannelserne til frisør og 

kosmetiker. 

 

Behandling af ansøgningerne 

For at sikre en ensartet behandling af ansøgningerne, anvendes samme 

ansøgningsskema og -system, som blev anvendt i udbudsrunden 2019 og 

i 2020, hvor kun enkelte spørgsmål er justerede. 

 
Ansøgningerne skal således vurderes ud fra fire kriterier, som vedrører: 

1) Kvaliteten af det faglige miljø, 2) Forsyningssikkerhed og kapacitet, 

herunder regional/geografisk spredning, 3) Fleksibilitet og tilpasnings- 

evne og 4) Samarbejde med andre VEU-udbydere om udbud samt sam- 

arbejde med virksomheder og andre aktører. Herudover skal ansøgere 

redegøre for, at der er tungtvejende grunde for endnu en udbyder. 

 
Vurdering af ansøgningerne vil følge samme model som i udbudsrunden 

i 2019 og 2020. Ansøgningerne er således først blevet sendt til vurdering 

i efteruddannelsesudvalgene. Ansøgningerne er nu sendt videre til VEU- 

rådet med efteruddannelsesudvalgenes vurderinger vedhæftet. STUK an- 

moder VEU-rådet om en indstilling til ministeren vedrørende de ind- 

komne ansøgninger. 

 
Tids- og procesplan 

 
 28. september: VEU-rådet fik adgang til ansøgningerne i sagsbe- 

handlingssystemet med efteruddannelsesudvalgenes indstilling og 

begrundelse tilknyttet 

 5. november: Frist for VEU-rådets indstilling 

 December: STUK udmelder resultatet af ansøgningsrunden. 

 1. januar 2021: Nye udbudsgodkendelser træder i kraft. 
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Punkt 6: FKB 

ansøgning fra IF om en ny FKB 2875 Ope ratøropgaver i elforsyning 

 

 

Materiale: 
 Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om en ny FKB 2875 Operatøropgaver i elforsy- 

ning 
 Fælles kompetencebeskrivelse 2875 

 
 

Bemærkninger: 
STUK har modtaget en ansøgning fra efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg 
(IF) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse for 2875 Operatøropgaver i elforsy- 
ning, der skal erstatte den eksisterende FKB 2782 med samme titel, som samtidig søges ned- 
lagt. 

 
Ansøgningen begrundes med, at der er sket en væsentlig teknologisk og strukturel udvikling 
inden for det danske energisystem gennem de seneste ti år. 

 
IF oplyser, at den reviderede FKB 2875 er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, hvil- 
ket ikke har givet anledning til ændringsforslag eller bemærkninger. Endvidere indstilles det, 
at den nuværende udbyder også bliver udbyder af den reviderede FKB 2875. 

 
Det er STUK’s vurdering, at FKB 2875 Operatøropgaver i elforsyning kan godkendes. 

 

Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om en ny FKB 2875 Ope- 

ratøropgaver i elforsyning 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra ef- 

teruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg (IF) om godken- 

delse af en fælles kompetencebeskrivelse: 2875 Operatøropgaver i elfor- 

syning, der skal erstatte den eksisterende FKB 2782 med samme titel, der 

samtidig søges nedlagt. 

 
Baggrund 

Behovet for en revision af beskrivelsen af jobområdet og de tilhørende 

arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) begrundes med, at der er 

sket en væsentlig teknologisk og strukturel udvikling inden for det dan- 

ske energisystem gennem de seneste ti år. Det forventes, at denne udvik- 

ling vil forsætte frem mod 2030. 

 
Indhold 

Jobområdet omfatter forsyningsoperatørers montage- drift- og vedlige- 

holdelsesopgaver på forskellige typer el-anlæg. Jobområdet er præget af 

en stigende automatisering kombineret med en øget decentralisering af 

elforsyning fra fx land- og havvindmøller, solenergianlæg og mindre an- 

læg. Bæredygtig el-produktion og det forhold, at el skal udgøre en større 

andel af det danske energiforbrug, forventes at få efterspørgslen efter 

forsyningsoperatører til at stige. 

 
Den største andel af arbejdspladser inden for jobområdet findes i el-for- 

syningsselskaber, der driver distributionsnettet. Derudover arbejder en 

del forsyningsoperatører med etablering, drift og vedligeholdelse af vej- 

og gadebelysning samt med kabelbåren digital kommunikation (bl.a. 

etablering af fibernet). 
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Indholdet i FKB 2875 Operatøropgaver i elforsyning 

I den reviderede FKB fylder arbejdsopgaver i tilknytning til decentrale el- 

forsyningsanlæg mere end i den eksisterende FKB, og desuden er opsæt- 

ning af ladestandere til el-biler og arbejdsopgaver i relation til automati- 

sering af transformatorstationer tilføjet som nye jobområder. 

Derudover er jobområderne trafikbelysning og trafiksignalanlæg samt 

opbygning og drift af anlæg til kabelbåren kommunikation udbygget, så 

de afspejler den teknologiske udvikling på områderne. Endelig udgår 

driftsopgaver på centrale kraftværker, da disse opgaver ikke længere vare- 

tages af forsyningsoperatører. 

 
FKB´en omfatter følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompe- 

tencer (TAK): 

 

 Dokumentation og kvalitet 

 Etablering og drift af anlæg til decentral elforsyning 

 Etablering og drift af el-distributionsanlæg 

 Opbygning og drift af anlæg til kabelbåren digital kommunika- 

tion 

 Opbygning og drift af gade- og vejbelysning 

 
Alle mål i den eksisterende FKB 2782 overføres til den nye FKB 2875, 

og der søges ikke om godkendelse eller tilkobling af nye arbejdsmarkeds- 

uddannelser eller enkeltfag. 

 
Koordinering 
IF oplyser, at den reviderede FKB 2875 er koordineret med alle efterud- 

dannelsesudvalg. Koordineringen har ikke givet anledning til ændrings- 

forslag eller bemærkninger. 

 
Udbud 

IF indstiller, at den nuværende udbyder også bliver udbyder af den revi- 

derede FKB 2875. 

 

Udbydere 

Skive College 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 

Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2875 Operatøropgaver i el- 

forsyning kan godkendes. 
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Nummer: 2875 

Titel: Operatøropgaver i elforsyning 

Kort titel: forsyning oper. 

Status: KLA 

Godkendelsesperiode: 

 

Beskrivelse af jobområdet 

 
Definition af jobområdet 

 

Jobområdet omfatter forsyningsoperatørers montage- drift- og vedligeholdelsesopgaver på følgende 

anlægstyper: 

 

• Anlæg til distribution af el herunder kabler, transformatorstationer, kabelskabe, elmålere. 

• Anlæg til decentral elforsyning herunder højspændingsanlæg i vindmølleparker både onshore og 

offshore, store solenergianlæg, biogasanlæg og lignende decentrale elproducerende anlæg. 

• Anlæg til belysning af stier, veje og pladser samt lysreguleringsanlæg og anden trafikbelysning. 

• Ladestandere til elbiler i det offentlige rum. 

• Anlæg til kabelbåren digital kommunikation. 

 

Operatøropgaverne ved distribution af el omfatter etablering, ombygning, tilsyn og vedligeholdelse af 

typisk 60/10kV primærstationer, 10/0,4kV netstationer samt etablering og reparationer af kabelanlæg, 

koblingsanlæg, kabelskabe og udskiftning af elmålere. Et område, der vokser meget, og som involverer 

forsyningsoperatørerne i stigende grad, er automatisering af transformatorstationerne med dataopsamling, 

overvågning og fjernkobling fra centrale kontrolrum. Deltagelse i montage af overvågningsudstyr i 

transformatorstationer, herunder montage af fiberkabler, indgår i stigende grad i forsyningsoperatørernes 

arbejdsområde. Operatøropgaverne ved el-distribution omfatter desuden driftsopgaver i form af 

overvågning af anlæggets driftsstatus og forebyggende vedligeholdelse/revision og fejlfinding på 

transformerstationer, kabelanlæg og kabelskabe. 

I de kommende år vil forsyningsoperatørernes jobfunktioner blive påvirket af væksten i decentral 

elforsyning. En stadig stigende andel af moderne elforsyning kommer fra decentrale kilder fx land- og 

havvindmøller, store solenergianlæg og mindre anlæg. I forbindelse med operatøropgaver på decentrale 

elforsyningsanlæg indgår montage og vedligeholdelsesopgaver på højspændingsanlæg i vindmølleparker 

både onshore og offshore. Det samme gælder for lokale elnet i solenergiparker, elproducerende 

biogasanlæg og lignende anlæg. Frem mod 2030 vil distribueret Ptx (lokale Power to x anlæg) også spille 

en rolle i en balancering af elnettet. Den decentrale elforsyning vil generelt kræve mere komplekse anlæg 

til ind- og udkobling af både små og store prosumere, og dette skaber en større kompleksitet i el-nettet og 

tilsvarende i forsyningsoperatørernes arbejdsopgaver. Smart Grid vil igennem omfattende dataopsamling 

bidrage til en intelligent styring af elproduktion og forbrug og vil dermed også i stigende grad indgå i 

forsyningsoperatørernes arbejdsområde fx i form af mere komplekse montageopgaver. 

 

Operatørernes elektriske og mekaniske montageopgaver vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af 

gade- og vejbelysning, trafiksignalanlæg og belysning af vejskilte mv. indgår også i jobområdet. 

Tilsvarende indgår etablering, drift og vedligeholdelse af kabelbårne anlæg til distribution af digital 

kommunikation, hvor operatørerne blandt andet arbejder med nedgravning og montage af fiberkabler 

samt med test og fejlfinding på fiberforbindelser frem til fiberboksen, der typisk er placeret ud for 

ejendomme og virksomheder. 

På tværs af operatørernes forskellige aktiviteter fylder arbejdet med dokumentation og kvalitet mere og 

mere. Sikkerhed under arbejdet på elektriske installationer og anlæg kræver overholdelse af bestemte 
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procedurer og medfører derudover en omfattende dokumentation, der løbende skal opdateres og 

vedligeholdes direkte på arbejdsstedet. 

 

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet 

 

Den største andel af de typiske arbejdspladser inden for jobområdet findes i netselskaber, der driver 

distributionsnettet. Ved etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og gadebelysning findes operatørernes 

arbejdspladser ofte i særskilte selskaber, der er etableret med henblik på at løse opgaver inden for dette 

område. Det samme er tilfældet inden for kabelbåren digital kommunikation. Mange opgaver for 

netselskaber og selskaber, der etablerer og driver kabelbåren digital kommunikation, varetages af 

underleverandører. Disse underleverandører ansætter i stigende grad forsyningsoperatører. 

 

Udviklingen på områdets arbejdspladser præges i høj grad af nye energipolitiske beslutninger. 

Regeringsbeslutningen om en 70% reduktion af Danmarks CO2-udslip i 2030 vil påvirke operatørernes 

arbejdspladser væsentligt inden for jobområdet. Bæredygtig elproduktion og det forhold, at el skal udgøre 

en større andel af det danske energiforbrug, vil få efterspørgslen efter forsyningsoperatører til at stige. 

 

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

Arbejdsopgaverne inden for jobområdet varetages normalt af forsyningsoperatører. Betegnelsen operatør 

anvendes med henvisning til, at denne medarbejdergruppe ud over montage, reparation og vedligehold 

også varetager driftsopgaver. 

Mindre komplekse jobfunktioner varetages i nogle tilfælde af ufaglærte medarbejdere, der gennem 

sidemandsoplæring og kurser har opnået færdigheder inden for mekanisk og elektrisk montage. 

Tendensen inden for hele jobområdet er dog, at ufaglærte medarbejdere erstattes af faglærte 

forsyningsoperatører på grund af den stigende kompleksitet i anlæggene. Der er eksempler på, at 

industrioperatører igennem målrettet efteruddannelse og sidemandsoplæring har opnået tekniske 

kompetencer inden for el-forsyningsområdet og på denne baggrund arbejder som forsyningsoperatører. 

For alle medarbejdere på arbejdspladserne inden for jobområdet gælder det, at de skal kunne arbejde 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt med særligt henblik på de risici, der findes ved arbejdsopgaver på 

stærkstrømstekniske anlæg. 

 

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

Arbejdet ved etablering af nye anlæg og ombygning af eksisterende er normalt organiseret i teams eller 

sjak. Operatørerne arbejder imidlertid også alene f.eks. i forbindelse med deltagelse i vagtordninger. 

Operatørerne arbejder ofte sammen med fagspecialister f.eks. maskinmestre, elektrikere, installatører og 

ingeniører. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

Dokumentation og kvalitet 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Kompetencen omhandler operatørers arbejde med kvalitet og dokumentation i forbindelse med alle 

arbejdsopgaver inden for jobområdet. 

Operatørernes arbejdsopgaver ved kvalitets- og dokumentationsarbejdet omfatter udformning og 

anvendelse af procedurer og arbejdsinstruktioner, kontrol af udført arbejde herunder både visuel og 

måleteknisk kontrol samt dokumentation af løbende vedligeholdelse. Dokumentationen udformes i 

overensstemmelse med gældende regler og virksomhedens kvalitets- og dokumentationsstandarder. 

 

En stor del af arbejdet udføres efter særlige el-tekniske standarder, som operatørerne skal have viden om 

og være i stand til at arbejde efter. Sikkerhed under arbejdet på elektriske installationer og anlæg kræver 

overholdelse af bestemte procedurer og medfører derudover en omfattende dokumentation, der løbende 

skal opdateres og vedligeholdes. Operatørerne skal kunne indgå i arbejdet med dokumentation og kvalitet 

på baggrund af viden om anvendelsen af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet (SKS-systemet) og 

kvalitetsledelsessystemet for drift af elektriske anlæg (KLS-D) inden for eget arbejdsområde. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Kontrol- og registreringsopgaver kræver, afhængig af opgavens art, anvendelse af forskellige former for 

måle- og registreringsudstyr, herunder gængse elektroniske måleinstrumenter, kameraer og 

termografiudstyr. Bærebart it-udstyr anvendes til registrering af måleresultater samt dokumentation af 

observationer på anlægget. 

Kontrol- og registreringsopgaver udføres ofte af operatøren alene. Ved højspændingsanlæg vil 

sikkerhedsmæssige forhold dog ofte kræve, at man er mindst to personer til stede ved udførelse af 

kontrolmålinger på anlæg og kabler. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Ingen særlige kvalifikationskrav. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen anvendes bredt i jobområdet både inden for elforsyningsanlæg, gade- og vejbelysning samt 

kabelbåren digital kommunikation. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

Etablering og drift af anlæg til decentral elforsyning 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Kompetencen omfatter operatørers opgaver i forbindelse med etablering og drift af decentrale 

elforsyningsanlæg herunder store solenergianlæg, vindmølleparker og andre nettilsluttede større 

decentrale elforsyningsanlæg. 

 

I forbindelse med etablering af vindmølleparker offshore skal operatørerne kunne fortage mekaniske og 

elektriske montageopgaver i relation til højspændingsanlæg i vindmøller og substations (offshore 

transformatorstationer). I disse opgaver indgår montage af array-kabler imellem vindmøllerne og kabler 

fra vindmøller til substations. Operatørerne skal derudover kunne udføre mekaniske og elektriske 

montageopgaver i landbaserede vindmølleparkers lokale net og i forbindelse med tilkobling af 

landbaserede vindmøller til koblingsanlæg og transformatorstationer i forsyningsnettet. 

Ved etablering af store solenergianlæg fx solenergiparker skal operatørerne kunne montere 

stærkstrømskabler og transformatorer til de enkelte moduler samt medvirke ved opbygning og montage af 

transformatorstationer og højspændingskabler i solenergiparkens lokale elnet. Endelig skal operatørerne 

kunne medvirke ved kobling af solenergiparken til transformatorstationer i det offentlige forsyningsnet. 

Ved etablering af biogasanlæg med strømproduktion og andre tilsvarende decentrale elproducerende 

anlæg skal operatørerne kunne udføre kabelarbejde og montage af transformatorstationer i anlæggets 

lokale elnet samt medvirke ved kobling til transformatorstationer i det offentlige forsyningsnet. 

 

Drift- og vedligeholdelsesopgaver på decentrale elforsyningsanlæg drejer sig for operatører om 

medvirken ved kontrol og eftersyn af anlægget på alle spændingsniveauer. Eftersynet foregår visuelt og 

ved hjælp af måleudstyr. Ved fejlmeldinger skal operatørerne kunne lokalisere og udbedre fejlen på 

anlægget. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Ved manuel elektrisk og mekanisk montage anvendes håndværktøj og måleudstyr samt forskellige former 

for specialiserede hjælpeværktøjer til montage og demontage. Ved fejlfinding i transformatorstationer og i 

kabelskabe anvendes ud over almindeligt elektrisk måleudstyr også termografering. 

Arbejdet organiseres i teams ved etablering af decentrale el-forsyningsanlæg. Ved opgaver i forbindelse 

med drift og vedligehold arbejder operatørerne ofte alene. Regler i henhold til lov om elsikkerhed 

foreskriver, at man til nogle opgaver skal være to personer. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

For at arbejde i havvindmøller er det et krav, at man har gennemført sikkerhedskurset GWO Basic Safety 

Training. GWO (Global Wind Organisation) fastsætter standarder for sikkerhedskurser til 

vindmøllebranchen. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen anvendes i virksomheder, der bygger og vedligeholder store solenergianlæg, 

vindmølleparker og andre nettilsluttede større decentrale elforsyningsanlæg. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

Etablering og drift af el-distributionsanlæg 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Kompetencen omfatter etablering og drift af el-distributionsanlæg herunder typisk 60/10 kV 

primærstationer, 10/0,4 kV netstationer og kabelskabe samt kontrol og udskiftning af elmålere. 

 

I forbindelse med etablering af el-distributionsanlæg skal operatørerne kunne sætte kabelskabe op ved 

ejendomme og montere kabler og øvrige komponenter i kabelskabet. Desuden skal operatørerne kunne 

opstille transformatorstationer samt montere stationernes forskellige mekaniske og elektriske 

komponenter herunder koblingsanlæg og DSO-anlæg (Decentral Styring og Overvågning). Operatørerne 

skal kunne udføre arbejdet på baggrund af grundlæggende automatiktekniske kompetencer i relation til 

bl.a. relæstyring, PLC-styring, motorbetjente brydere, sensortyper anvendt i højspændingsanlæg og 

måleteknik i forhold til måling og fejlfinding på højspændingsanlæg. Heri indgår grundlæggende 

kompetencer i datakommunikation med fokus på overvågning og automatisering af el-distributionsanlæg. 

Operatørerne skal kunne udføre kabelmontage både på højspændingssiden og lavspændingssiden i 

forbindelse med opbygning af stationerne. 

 

Drift- og vedligeholdelsesopgaver på el-distributionsanlæg drejer sig for operatører om medvirken ved 

kontrol og eftersyn af anlæg på alle spændingsniveauer. Eftersynet foregår visuelt og ved hjælp af 

måleudstyr. Ved fejlmeldinger skal operatørerne kunne lokalisere og udbedre fejlen på anlægget. Ved 

fejlfinding på kabler anvender operatørerne bærbart måleudstyr og kabelvogne med specialudstyr til 

kabelfejlfinding. Fejl kan bl.a. opstå ved overgravning af kabler og ved påkørsel af kabelskabe og 

elmaster. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Ved manuel elektrisk og mekanisk montage anvendes håndværktøj og måleudstyr samt forskellige former 

for specialiserede hjælpeværktøjer til montage og demontage. Ved fejlfinding i transformatorstationer og i 

kabelskabe anvendes ud over almindeligt elektrisk måleudstyr også termografering. 

Arbejdet organiseres i teams ved etablering af el-distributionsanlæg. Ved opgaver i forbindelse med drift 

og vedligehold arbejder operatørerne ofte alene. Regler i henhold til lov om elsikkerhed foreskriver, at 

man til nogle opgaver skal være to personer. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Ingen særlige kvalifikationskrav. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt i alle el-forsyningsselskaber og andre virksomheder, der arbejder med 

opbygning og drift af el-distributionsanlæg. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

Opbygning og drift af anlæg til kabelbåren digital kommunikation 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

Kompetencen omfatter operatørers arbejde med opbygning, drift og vedligeholdelse af kabelnet til digital 

kommunikation herunder etablering af back-bone-net, acces-net, opsætning af acces-huse, etablering af 

fiberbrønde samt opsætning af gadeskabe og indføringsbokse til virksomheder, udlejningsejendomme, 

parcelhuse mv. Operatørerne skal kunne udføre montage af kabelbrønde, blæsning af fibre og splidsning 

på alle gængse fiberkabler samt montere almindeligt anvendte fiberkonnektorer. Derudover skal 

operatørerne kunne udføre kontrolmålinger og finde og reparere fejl på fiberkabler. 

 

I kompetencen indgår desuden etablering og vedligehold af fiberforbindelser til styring, regulering og 

overvågning af højspændingsanlæg, decentrale forsyningsanlæg fx vindmøller og solvarmeanlæg, vej- og 

gadebelysning samt fiberforbindelser til Smart-City installationer. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Der anvendes håndværktøj og specialiseret udstyr til splidsning af fibre. Til blæsning af optiske fibre i rør 

og fiberkabler anvendes særligt udviklet blæserudstyr. Derudover anvender operatørerne 

måleinstrumenter til kontrol af og fejlfinding på fiberforbindelser. Arbejdet foregår oftest i teams. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Ingen særlige kvalifikationskrav. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt i alle el-forsyningsselskaber og andre virksomheder, der opbygger eller driver 

net for kabelbåren digital kommunikation. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

Opbygning og drift af gade- og vejbelysning 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Kompetencen omfatter operatørers opgaver i forbindelse med etablering, drift og vedligeholdelse af vej- 

og gadebelysning, belysning af stier og offentlige anlæg samt effektbelysning af byrum, facader, 

skulpturer, broer m.v. Derudover indgår operatørers elektriske og mekaniske montageopgaver ved 

etablering, drift og vedligeholdelse af lysreguleringsanlæg, torontoanlæg, vejskilte med indbygget 

belysning, belysning i hellestandere, belysning ved rundkørsler og trafikchikaner o.l. 

 

Ved etablering af nye anlæg rejser operatørerne master og forskellige former for standere til belysning og 

lysregulering. Den el-tekniske montage handler om montage af kabler i sikringsindsatser og i 

præfabrikerede styrings- og reguleringsenheder samt montage af forskellige typer lyskilder i armaturer. 

Operatørerne deltager desuden i renovering, reparation og vedligehold samt hovedeftersyn på anlæggene 

og skal i denne forbindelse have viden om, hvordan gadelys, trafikbelysning og trafikregulering kan indgå 

i energioptimering og Smart-City løsninger ved brug af dataopsamling. 

Det er desuden en operatøropgave at medvirke ved sikker nedtagning af udtjente anlæg bl.a. på baggrund 

af viden om særlige procedurer for afbrydelse af strømmen i anlægget. 

I kompetencen indgår også operatørernes deltagelse i opsætning af ladestandere til elbiler i det offentlige 

rum fx ladestandere i parkeringsanlæg, på rastepladser og offentligt tilgængelige ladestationer. 

Operatørerne skal under udførelsen af arbejdsopgaverne kunne efterleve love og regler, der knytter sig til 

arbejdet med stærkstrøm herunder lov om el-sikkerhed, regler for Lavspændings Arbejde Under 

Spænding (L-AUS), regler for kvalitetsledelsessystemet (KLS) og sikkerhedskvalitetsstyringssystemet 

(SKS). 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Ved manuel elektrisk og mekanisk montage anvendes elektrisk og mekanisk håndværktøj samt særligt 

måleudstyr til kontrol og fejlfinding på belysningsanlæg. Arbejdet er typisk organiseret i teams. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Ingen særlige kvalifikationskrav. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt i alle el-forsyningsselskaber og virksomheder, der arbejder med etablering, drift 

og vedligeholdelse af gade- og vejbelysning samt lysreguleringsanlæg. 
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Punkt 7: Forbrug og aktivitet 

 
 

 
Materiale: 
Forbrugsrapporten forelå ikke på tidspunktet for udsendelse af mødematerialet, men forven- 
tes eftersendt inden rådsmødet. 

 

Bemærkninger: 
Ingen 

 
 

Behandling: 
Til drøftelse. 
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