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Referat af 

VEU-Rådsmødet nr. 66 

den 3. november 2021 kl. 13.30 – 15.30 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Fel-
land, Gitte Brückner, Claus Eskesen, Pia Maul Andersen, Charlotte Netter-
strøm, Jannik Bay, Sigrid Lundetoft Clausen, Casper Burlin, Tina Voldby, 
Christina Laugesen, Christine Bernt Henriksen, Mette Berg, Lone Vingtoft, 

Morten Emborg, Stig Holmelund Jarbøl, Hanne Pontoppidan, John Mei-
nert Jacobsen, Henrik Saxtorph (sekretær).  
 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM): Signe 
Tychsen-Philip, Mette Holm Simonsen, Anne Mette Vang-Rydall. 
 
Indledende bemærkninger 

Formanden bød velkommen til rådsmødet, som ikke forventes at blive 
et langt møde. Dels fordi den planlagte temadrøftelse udsættes til et se-
nere møde; emnet er de muligheder tosprogede elever med anden et-
nisk baggrund har for uddannelse, når de falder uden for målgrupperne 
for FVU-start. Dels fordi rådet ikke har modtaget ministeriets forbrugs-
rapport, hvorfor dagsordenens punkt 7 udgår. Havde vi i FU vidst, at 

forbrugsrapporten ikke ville blive klar til rådsmødet, ville det være ble-
vet aflyst.  Formanden beklagede meget det amputerede møde.      
FH bemærkede, at det var uheldigt, at den planlagte temadrøftelse blev 

udsat på grund af forviklinger omkring ressortområder mellem UVM og 
Integrationsministeriet 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden spurgte herefter om dagsordenen, som er udsendt med 
mail den 27. oktober, kan godkendes? 
 
Rådet godkendte dagsordenen med bemærkninger om, at det var ær-
gerligt med en så kort dagsorden, og at temadrøftelsen er blevet udsat. 
 

2.  Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 15. september 
2021 
Formanden oplyste, at referatet er udsendt til rådet med svarfrist den 
26. oktober 2021, og der ikke er indkommet bemærkninger. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 
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3. Meddelelser fra Formanden 
Formanden oplyste, at rådet havde sendte en udtalelse til børne- og 
undervisningsministeren om basale færdigheder den 19. oktober 2021. 
Udtalelsen opfordrer børne- og undervisningsministeren til at tage ini-
tiativ til etablering af mindre bureaukratiske regler og mere hensigts-
mæssige rammer for drift og finansiering af de almene VEU-tilbud til 
den voksne målgruppe, idet en lang række konkrete initiativer forslås. 
Rådet har modtaget en kvitteringsmail fra ministeriet på modtagelsen.  
 
4. Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til ministeriet. 
 

Signe Tychsen Philip informerede om, at i midten af oktober er VEU-
Trepartsaftalen fra 2017 aftalt forlænget til udgangen 2022. De initiati-
ver, der ikke er afsluttet, vil derfor fortsætte endnu et år. Samtidig er 
der aftalt en proces for arbejdet med den kommende trepartsaftale. 
Endvidere har reformkommissionen besluttet at fremrykke deres for-
slag til voksen- og efteruddannelsesområdet til april 2022, hvorved der 
skabes en sammenhæng mellem trepartsdrøftelsen og anbefalingerne. 
Lovforlaget, der er sendt i høring med svarfrist den 11. november, frem-
sættes den 10. november. Der vil efterfølgende blive taget højde for de 
indkomne høringssvar. 
 
Regeringen er endvidere kommet med et andet udspil om sundhed, ud-
dannelse og lokal udvikling, som især har fokus på ungdomsuddannel-

serne, men med overlap til VEU-området.  
 
FH takkede for orienteringen og påpegede, at det ikke var hensigtsmæs-
sigt, at FVU engelsk og FVU digital ophører med at være et tilbud til hele 
arbejdstyrken ved udgangen 2021. Endvidere blev der efterspurgt in-
formation om ministeriets arbejde med at udvikle et centralt prøvesy-
stem for AMU. Ministeriet blev opfordret til at dække efteruddannelses-
udvalgenes udgifter til udvikling, implementering og afvikling af prøver 
i 2022. 
 
VEU-rådet blev opfordret til at følge udspillet om sundhed, uddannelse 
og lokal udvikling, da det også har betydning for VEU-området. Definiti-
onen på byområder kan overvejes udvidet, så det ikke kun er antallet af 
indbyggere, der er afgørende for efter- og videreuddannelse. 
 
DA fandt det positivt at trepartsaftalen var blevet forlænget.  
 
Tilbuddet om FVU-engelsk og FVU-digital bør gøres permanente ved fi-
nansiering fremskaffet af regeringen. 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariatet  Den 15. december 2021 

3 

 

Ifm. test og prøver blev det tidligere aftalt, at ministeriet ville lave en 
foranalyse af muligheden for at lave en central løsning. En status herfor 
blev efterspurgt, samt hvordan der bliver fulgt op. 
 
FH spurgte til en orientering om aftalen om udmøntningen af den 
grønne pulje. 
 
Signe Tychsen Philip kvitterede for bemærkningerne om FVU. Årsagen 
til ændringerne vedr. FVU er, at det er aftalt i forbindelse med corona 
tiltagene og derfor også finansieret i en anden sammenhæng. 
 
Ministeriet vil tage initiativ til en dialog om spørgsmålet om test og prø-
ver i 2022. 

 
Den grønne pulje er lige blevet udmeldt. Oplysninger om udmøntningen 
kan findes på ministeriets hjemmeside.  
 
FH og DA takkede begge for orienteringen, idet der var forskellige be-
mærkninger til den grønne aftale. 
 
FH bad afslutningsvis om en mere indgående orientering på et kom-
mende møde, hvilket Signe Tychsen Philip indvilligede i. 
 
DA udtrykte endvidere et ønske om en status på det opsøgende arbejde 
og en proces for det fremadrettede arbejde hermed, ligesom der blev 

udtrykt ønske om en opfølgning på VEU-trepart, herunder også gerne 
en orientering om skolernes erfaringer.  
 

En oversigt over aflysninger blev ligeledes efterspurgt. 
 
Anne Mette Vang-Rydall oplyste vedr. midler til det opsøgende ar-
bejde, at ministeriet er ved at afklare dels, hvorvidt igangværende pro-
jekter kan forlænges, dels udmelding i 2022 af puljen til det opsøgende 
arbejde. Der vil blive udsendt information herom inden længe. 
 
Formanden afrundede herefter punktet med at konstatere, at emnet 
om den grønne aftale vil blive taget op igen på decembermødet. 
 

5. Udbudsrunden 2021: VEU-rådets behandling af ansøgninger 
om AMU-udbud 

Formanden henviste til det udsendte materiale. FU indstiller, at rådet 
følger efteruddannelsesudvalgenes indstillinger. 

 

Rådet besluttede at følge indstillingerne fra efteruddannelsesudvalgene. 
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6. Ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) om en ny FKB 2875 
Operatøropgaver i elforsyning  
 
Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede, at an-
modningen er velbegrundet, der er enighed mellem de berørte efterud-
dannelsesudvalg, ligesom STUK’s samlede vurdering er, at FKB 2875 
”Operatøropgaver i elforsyning” kan godkendes. 
 
Rådet godkendte ansøgningen. 
 
7. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 

2021 

Punktet udgik, da forbrugsrapporten ikke var modtaget fra ministeriet, 
 
9. Evt. 
Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 
 
Formanden afsluttede herefter mødet med at takke for god ro og or-
den. Næste møde er den 15. december 
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