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33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
    

Materiale:  Dagsorden til mødet den 25. februar 2015 i Rådet for Vok-
sen – og Efteruddannelse (VEU-rådet). 
 

Bemærkninger: Ingen. 
 

Behandling: Til godkendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 18. februar 2015 

 
 

Dagsorden 
til 

33. møde i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
den 25. februar 2015 kl. 13.30 – ca.15.30 i Undervisningsministeriet,  

Frederiksholms Kanal 26, mødelokale ”Fægtesalen” 
 
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser fra formanden  

• Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 
 

    Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren  
3.  TEMA-drøftelse om udbud og udbudsstyring 

• Notat om udbud og udbudsstyring af AMU (materiale vedlagt) 
• Oplæg v/direktør Peter Thomsen, AMU-Nordjylland og direktør Lone Hansen, 

TEC 
 

     4.  Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
 
Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 2014 (materiale vedlagt) 
 
Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

6. a. Status på VEU-databaseprojektet (materiale vedlagt) 
6. b. Status på efteruddannelse.dk (materiale vedlagt) 

     6. c. Status på AMU-tilsyn (materiale vedlagt) 
 
     7. Eventuelt 
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33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 2: Meddelelser fra formanden 

• Høringssvar og udtalelser siden sidst 
 
    

Materiale:  Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. i perio-
den 11. december 2014 – 18. februar 2015. 
 

Bemærkninger: Ingen 
 
 

Behandling: Til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet 

     Den 18. februar 2015 
 
 
 
 

Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. 
Perioden: 11. december 2014 – 18. februar 2015 

 
 
 

1. VEU-rådets høringssvar over den landsdækkende positivliste for 6-ugers jobrettet uddannelse. 
(sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 16. december 2014). 

 





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

 
33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 3: Temadrøftelse om udbud og udbudsstyring 

 
    

Materiale:  TEMA-drøftelse om udbud og udbudsstyring 
• Notat om udbud og udbudsstyring af AMU 
• Oplæg v/direktør Peter Thomsen, AMU-
Nordjylland og direktør Lone Hansen, TEC 
 

Bemærkninger: Temadrøftelsen er den første af de 4 temadrøftelser, som 
VEU-rådet besluttede på baggrund af drøftelserne på stra-
tegidagen i september 2014. 
 
Vedlagte notat omhandler de styringsinstrumenter, der 
gælder i forhold til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. 
Mulige pejlemærker for udbudsstyringen er sikring af 
større forsyningssikkerhed, større fleksibilitet og højere 
kvalitet.  
 
Formålet med VEU-rådets drøftelse er blandt andet at få 
en indledende diskussion af, hvordan disse pejlemærker 
skal vægtes i forhold til hinanden, idet for eksempel øn-
sket om høj forsyningssikkerhed og fleksibilitet kan kol-
lidere med et parallelt ønske om høj kvalitet. 
 
Der findes en række andre instrumenter til styringen af 
AMU, herunder af økonomi, indhold og kvalitet. Det for-
ventes, at fx økonomistyringsinstrumenterne inddrages i 
VEU-rådets temadrøftelse i december 2015 – ”Fremtidens 
VEU”, bl.a. i forbindelse med en forberedende drøftelse 
af den kommende styringsanalyse af AMU. 
 
Af notatet fremgår fordele og ulemper ved de geografiske 
dækningsområder og kravet om minimumsaktiviteter. 
Begge disse styringsinstrumenter har været centrale om-
drejningspunkter i forhold til at sikre de nævnte pejle-
mærker. 
 
Den seneste AMU-udbudsrunde blev gennemført i 2009, 
og det er forventningen, at en AMU- udbudsrunde kan 
gennemføres i umiddelbar forlængelse af eud-
udbudsrunden, som foregår i 2015-2016 og har virkning 
fra 2017. 
 

 
Sekretariatet 
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Behandling: Til drøftelse, herunder om hvordan de nævnte pejlemær-
ker kan tilgodeses i en eventuel kommende udbudssty-
ringsmodel. 
 
I notatet anbefales det at undlade opfølgningen i 2015 af 
minimumsaktiviteten på baggrund af erfaringerne fra de 
forrige opfølgninger samt i lyset af en kommende udbuds-
runde. Rådets tilkendegivelse ønskes om denne anbefa-
ling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



Undervisningsministeriet 
Center for de Erhvervsrettede Ungdoms – og  
Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold  Den 10. februar 2015 
  
 

 

Udbud og udbudsstyring af AMU 
 
1. Den eksisterende model 
Uddannelsesinstitutioner (private som offentlige) godkendes til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser i 
henhold til § 16 i AMU-loven, hvori det blandt andet fremgår, at Undervisningsministeriet efter udtalel-
se fra VEU-rådet godkender hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde de 
arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB).     
 
1.1. Udbudsrunder  
For eksisterende, allerede udviklede fælles kompetencebeskrivelser, foretages som hovedregel med nog-
le års mellemrum en samlet udbudsrunde, hvor samtlige fælles kompetencebeskrivelser er i spil. Den 
seneste udbudsrunde fandt sted i 2009, hvor udbudsgodkendelserne fik virkning fra 2010. Ministeri-
et modtog dengang 1.445 ansøgninger til udbud af fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og der blev 
givet i alt 684 godkendelser til ca. 100 offentlige og private uddannelsesinstitutioner. Den forrige ud-
budsrunde fandt sted i 2003. 
 
Undervisningsministeriet er tilbageholdende med at give udbudsgodkendelse til eksisterende fælles 
kompetencebeskrivelser til nye institutioner mellem udbudsrunderne af hensyn til de allerede godkendte 
institutioner, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet mv. på baggrund af det eksi-
sterende udbudsbillede. 
 
Der godkendes dog løbende udbud til nye fælles kompetencebeskrivelser. Processen for dette er, at 
efteruddannelsesudvalget i forbindelse med udvikling af en ny FKB, efter aftale med institutionerne 
angiver hvilke institutioner, de anbefaler får den pågældende udbudsgodkendelse. 
 
I et enkelt tilfælde har der været afholdt en miniudbudsrunde for en enkelt FKB. Det skyldtes, at ene-
udbyderen af FKB’en ikke længere ønskede en specifik udbudsgodkendelse, mens efteruddannelsesud-
valget vurderede, at der fortsat var et uddannelsesbehov. Da udvalget ikke fandt det muligt at angive 
hvilken institution, udvalget ønskede, fik den pågældende udbudsgodkendelse, blev der afholdt en mi-
niudbudsrunde for denne enkelte FKB.   
 
1.2. Udbudsgodkendelser og pligter  
Med en udbudsgodkendelse følger både rettigheder og pligter. 
 
Pligterne, der følger med udbudsgodkendelsen er, at institutionen – mindst én gang årligt - skal under-
søge behovet for udbud i det geografiske dækningsområde og sikre et udbud, der er passende i forhold 
til behovet. Dette sikres dels ved institutionernes pligt til at sikre annoncering af samtlige uddannelser, 
som institutionen er godkendt til dels ved at samarbejde med andre institutioner. Desuden forudsætter 
en udbudsgodkendelse, at institutionen deltager i et VEU-center.  
 
Udbudspligten omfatter også, at institutionerne har udarbejdet en udbudspolitik. Kravene til udbudspo-
litikken er, at den skal indeholde en beskrivelse af udbydernes samarbejde med de øvrige aktører, her-
under en udlægningspolitik og en udliciteringspolitik. 



 
 

 
1.3. Udbudsgodkendelse og rettigheder herunder geografiske dækningsområder  
Rettighederne er, at uddannelsesinstitutionen (som udgangspunkt) kan udbyde alle arbejdsmarkedsud-
dannelser og enkeltfag i de fælles kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til. Institutio-
nen kan desuden udbyde arbejdsmarkedsuddannelser fra den obligatoriske del af fælleskataloget (her-
under udbud af særlige forløb for tosprogede), vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, 
stavning, regning eller matematik samt IKV i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i 
FKB’en. 
 
Institutionen har ret til at udbyde dette inden for et bestemt geografisk dækningsområde, som er defi-
neret til en eller flere regioner fastsat for hver enkelt FKB-godkendelse. Inden for en udbudsgodken-
delses geografiske dækningsområde kan den godkendte uddannelsesinstitution frit operere med udbud, 
markedsføring og gennemførelse af uddannelsesmål optaget i fælles kompetencebeskrivelsen. Desuden 
kan institutionerne afholde virksomhedsforlagt undervisning uden for udbudsgodkendelsens dæknings-
område. 
 
De geografiske dækningsområder blev indført fra 2010 som en del af det nye AMU-udbud med færre 
og stærkere uddannelsesinstitutioner. Formålet med de geografiske dækningsområder var at sikre den 
regionale forsyning i dækningsområdet med en klar ansvarsplacering hos de udbydere, der skulle løfte 
uddannelsesopgaven i dækningsområdet, dvs. pligt til at imødekomme al relevant efterspørgsel i områ-
det. Tidligere var ansvarsplacering for udbuddet mere diffus og afgrænset som institutionens naturlige 
opland.  
 
Når udbuddet er fordelt, har de 13 VEU-centre en rolle i forhold til at koordinere udbud og evt. vente-
lister samt at imødekomme den regionale efterspørgsel gennem virksomhedsopsøgende arbejde mv. En 
udfordring er dog, at VEU-centrenes dækningsområder ikke matcher udbudsgodkendelsernes dæk-
ningsområder, og at koordineringsbehovet også går på tværs af VEU-centrene. 
 
De geografiske dækningsområder bevirkede desuden, at udlægninger og udliciteringer blev begrænset 
til, at dette som udgangspunkt kun kan ske inden for det geografiske dækningsområde. Det byggede på 
erfaringerne om, at udlægninger og udliciteringer førhen skete ukoordineret og uden tilstrækkelig tilsyn 
med kvaliteten, hvilket indebar en mindre optimal udnyttelse af den eksisterende kapacitet og risiko for 
underminering af det lokale samarbejde om udbuddet og for utilsigtet anvendelse.    
 
En større grad af konkurrence mellem udbydere blev muliggjort ved fri udbudsret i hele det geografiske 
dækningsområde, men begrænset på tværs af geografiske dækningsområder.  
 
Virksomhedsforlagt undervisning (og fjernundervisning) kan ske i hele landet, men markedsføringen af 
aktiviteterne er fortsat begrænset til det geografiske dækningsområde 
 
1.4. Krav om minimumsaktivitet  
I 2010 blev kravet om minimumsaktivitet ligeledes indført. Herved er en godkendt AMU-udbyder for-
pligtet til at leve op til kravet om en vis minimumsaktivitet på den enkelte FKB. Minimumsaktiviteten 
angiver den årlige aktivitet målt på summen af kernemål i en FKB. Udbyderen skal som udgangspunkt 
realisere denne minimumsaktivitet for at bevare sin udbudsgodkendelse. 
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Hensigten med at indføre minimumsaktiviteten var at sikre, at der er en vis volumen inden for den en-
kelte FKB, hvilket samtidig kan øge sandsynligheden for et tilfredsstillende fagligt miljø. Hensigten er 
desuden at sikre, at udbyderene rent faktisk prioriterer de arbejdsmarkedsuddannelser, som udgør den 
faglige kerne i den FKB, de er godkendt til. 
 
Opfølgningen på kravet om minimumsaktivitet er foregået således, at ministeriet har sendt aktivitetsop-
gørelser ud til alle udbydere med henblik på at de, der ligger under den forudsatte minimumsaktivitet, 
har haft mulighed for at forklare og begrunde dette, ligesom efteruddannelsesudvalgene har haft mulig-
hed for at komme med indsigelser.  
 
Opfølgningen på kravet om minimumsaktiviteter skete første gang i 2011. Opfølgningen viste, at aktivi-
teten ikke opfyldte minimumskravet i 93 tilfælde. På baggrund af dette og de efterfølgende drøftelser 
med efteruddannelsesudvalg og institutioner resulterede opfølgningen i, at 16 udbudsgodkendelser 
bortfaldt. I 2013 skete endnu en opfølgning på minimumsaktivitetskravet, hvor der blev målt på den 
samlede aktivitet i 2011 og 2012. Denne opfølgning resulterede i, at 9 udbudsgodkendelser bortfaldt.  
 
Ministeriet har således i praksis kun frataget få udbudsgodkendelser pga. for lav aktivitet på en given 
FKB. Dette skal bl.a. ses i lyset af et markant aktivitetsfald på AMU, efter kravet trådte i kraft. Derfor 
har ministeriet haft en pragmatisk tilgang til minimumskravene, hvor man i dialog med institutioner og 
efteruddannelsesudvalg har drøftet faktorer, som kan begrunde en bevarelse af udbudsgodkendelserne. 
Sådanne faktorer har fx været geografiske hensyn, aktivitet på FKB’ens tilkoblede mål eller aktivitet på 
beslægtede erhvervsuddannelser. 
 
Næste opfølgning var oprindeligt planlagt til foråret 2015 på baggrund af aktiviteten i 2013 og 2014. I 
lyset af, at AMU-aktiviteten fortsat har været faldende i de seneste år, erfaringerne fra de forrige op-
følgninger samt udsigten til en snarlig udbudsrunde, anbefales det at undlade denne opfølgning for 
2015, idet opfølgningen får karakter af forbud af et ikke-eksisterende udbud. 
 
1.5. Nye tiltag siden seneste udbudsrunde 
For at øge forsyningssikkerheden blev garantikurser indført i september 2013. Garantikurser er kurser, 
der afholdes med mindst én deltager, på det annoncerede tidspunkt og på det anførte sted. I sjældne 
tilfælde kan der være pædagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet antal. I disse tilfælde kan 
der fastsættes et minimumdeltagerantal på maksimalt fem deltagere. 
 
Seneste opgørelse viste, at der i det første år med garantikurser (sept. 2013 - sept. 2014) har været gen-
nemført ca. 19.000 garantikurser, svarende til ca. 24 % af det samlede antal gennemførte arbejdsmar-
kedsuddannelser i perioden. 
 
Et andet nyt tiltag med sigte på forbedret forsyningssikkerhed er annonceringspligten, som blev indført 
i oktober 2012. Pligten medfører, at hver udbyder som udgangspunkt mindst én gang årligt skal annon-
cere de uddannelser, som den er godkendt til på www.efteruddannelse.dk, med mindre den har grund 
til at antage, at andre udbydere annoncerer de pågældende uddannelser inden for dækningsområdet. 
Der er dog den undtagelse, at for arbejdsmarkedsuddannelser inden for specialområder, som kun få 
udbydere har udstyr til og ekspertise i, er der ikke krav om konkret annoncering.  
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Et tredje tiltag er, at reglerne for virksomhedsforlagt undervisning blevet gjort mere rummelige i for-
bindelse med den nye AMU-bekendtgørelse fra juli 2013. Dette havde bl.a. til hensigt at imødekomme 
ønsker fra virksomheder, som er placeret bredt geografisk i landet, og som ønskede, at de kunne sende 
alle medarbejdere på samme kursus afholdt af samme skole. Konkret var en af ændringerne, at under-
visningen foregår på en lokalitet, som virksomheden stiller til rådighed, selvom det ikke er der, kursus-
deltagerne arbejder til daglig.  
 
1.6. Udfordringer ved den eksisterende udbudsstyringsmodel 
Styringsmodellen har på mange måder fungeret godt, men der er også områder, hvor den kan forbed-
res.  
 
Ministeriet får løbende henvendelser fra virksomheder, der ønsker en udbudsgodkendelse, hvilket ikke 
umiddelbart kan imødekommes med den eksisterende model, hvorfor svaret på sådanne henvendelser 
er, at de kan ansøge ved en ny udbudsrunde. Man kunne overveje at justere i dette, hvilket dog for-
mentlig vil være på bekostning af hensynet til de allerede godkendte institutioner, som har tilpasset de-
res administration, udstyr, lærerkapacitet mv. på baggrund af det eksisterende udbudsbillede. 
 
2. Pejlemærker og principielle spørgsmål   
Såfremt styringsmodellen skal ændres, kunne hensigtsmæssige pejlemærker være at sikre større forsy-
ningssikkerhed, større fleksibilitet og højere kvalitet. 
 
Behovet for et stadigt mere fleksibelt AMU-udbud forstærkes bl.a. af tendensen til at sammensætte 
arbejdsmarkedsuddannelser til forløb og strukturer, fx i forbindelse med ordningen for 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Når forløbene strækker sig over flere FKB’er, end den enkelte udbyder har godkendelse til, 
vil der blive større behov for at låne godkendelser af hinanden (udlægning),  
 
Som det fremgår, har geografiske dækningsområder og kravet om minimumsaktivitet været centrale 
omdrejningspunkter i AMU-udbuddet. I det følgende diskuteres derfor fordele og ulemper ved at ned-
lægge dækningsområder og kravet om minimumsaktivitet – ikke mindst i lyset af ovenstående pejle-
mærker.  
 
2.1. Konsekvenser ved nedlæggelse af geografiske dækningsområder  
Ministeriets overordnede vurdering er, at de geografiske dækningsområder ikke i sig selv har medført et 
øget udbud af AMU eller bedre regional behovsdækning, hvilket var hensigten.  
 
Hertil kommer, at de geografiske dækningsområder har besværliggjort landsdækkende samarbejde mel-
lem godkendte AMU-udbydere og mellem AMU-udbydere og private underentreprenører. Desuden har 
de geografiske dækningsområder kunnet omgås ved at udbyde uddannelserne virksomhedsforlagt.  
Uden geografiske dækningsområder kan man forestille sig, at der ville opstå en øget konkurrence mel-
lem institutionerne, og en konsekvens af dette kan være, at kvaliteten på uddannelserne øges. En anden 
konsekvens er, at reglerne forenkles, og institutionerne har friere muligheder for at samarbejde på tværs 
af landsdele og imødekomme ændrede uddannelsesefterspørgsel.  
Ændringen kan dog også risikere at medføre, at der bliver en mere grænsesøgende adfærd i arbejdet 
med at tiltrække kursister, og at der bliver en øget fokus på de mest rentable uddannelser. Desuden kan 
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det risikere at bevirke, at godkendte udbydere opretter nye uddannelsessteder i nærheden af eksisteren-
de udbydere, uden der er et behov for flere udbud, hvormed det eksisterende udbud ikke udnyttes op-
timalt. 
 
Hvis man nedlægger de geografiske dækningsområder i en kommende udbudsrunde vil det bl.a. have 
direkte betydning for udlægninger og udliciteringer, der i dag er begrænset til kun at kunne foregå inden 
for dækningsområderne. Uden geografiske dækningsområder vil det for udlægninger være mest natur-
ligt, at disse også kan foregå i hele landet alene med det krav, at den godkendte udbyder fortsat skal 
indestå for kvaliteten og regeloverholdelsen i udlægningen. Det vil sandsynligvis få omfanget af udlagt 
undervisning til at stige. 
 
Ligeledes vil omfanget af udliciteringer formentlig stige, hvis det ikke længere begrænses af geografiske 
dækningsområder. Fx kan der ske en vis omlægning af AMU-aktivitet, der før var virksomhedsforlagt, 
til ordinær aktivitet, som dermed kan udliciteres. Der er dog indenfor de seneste år sket en opstramning 
af reglerne for udliciteringer af AMU, hvormed det fx ikke er muligt at udlicitere virksomhedsforlagt 
undervisning eller uddannelser fra fælleskataloget. 
 
Udbydernes annoncering og markedsføring er også bundet op på de geografiske dækningsområder i 
dag. Uden geografiske dækningsområder bliver det langt lettere for udbyderne at realisere denne an-
nonceringspligt, idet der blot skal være en udbyder ét sted i landet, der annoncerer den pågældende 
uddannelse, for at kravet er opfyldt.  
 
Sammenfattende kan man opstille følgende fordele og ulemper ved nedlæggelse af de geografiske dæk-
ningsområder: 
Fordele Ulemper 
• Større frihed for virksomheder og kursister til 

at vælge bestemte leverandører, herunder 
bedre muligheder for at en virksomhed kun 
benytter sig af én udbyder som leverandør. 

• Øget konkurrence mellem institutionerne, 
som kan være med til at skabe øget kvaltiet 

• Forenkling og afbureaukratisering ved en 
ensartet geografisk dækningsområde for alle 
FKB’er (landsdækkende). 

• Bedre muligheder for samarbejde mellem 
AMU-udbyderne på tværs af regioner. 

• Større og mere fleksibelt udbud, da konkur-
rencebegrænsninger ikke først skal over-
kommes 

• Mindre mismatch mellem VEU-centrenes 
dækningsområder og udbudsgodkendelserne. 

• Øget parallelitet med eud, hvor udbuddet 
ikke er geografisk afgrænset. 

• En mere uklar ansvarsplacering, såfremt ud-
buddet i en bestemt region anses for util-
strækkeligt. 

• Risiko for mere grænsesøgende aktivitet fra 
især private udbydere pga. skærpet konkur-
rence, 

• Risiko for at den eksisterende lokale kapacitet 
ikke udnyttes optimalt, bl.a. pga. øget omfang 
af udlægning og udlicitering 

• Risiko for manglende udbud af uddannelser 
med lille forretningspotentiale og større seg-
mentering af markedet i det omfang store ud-
bydere udkonkurrerer små 
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En mulig løsning kunne også være, at der som erstatning for geografiske dækningsområder stilles krav 
om, at man først må oprette nye udbudssteder, hvis man har dokumenteret en uopfyldt efterspørgsel, 
eller har indgået en aftale med øvrige udbydere af FKB’en. En sådan løsning vil kunne mindske risiko-
en for som grænsesøgende adfærd og suboptimal kapacitetsudnyttelse. Modellen vil have ligheder med 
styringsmodellen på eud, hvor de eksisterende udbydere i et område har en indsigelsesmulighed før 
øvrige udbyder kan etablere sig i samme område. En forskel mellem eud og AMU er dog, at der er flere 
private udbydere på AMU. 
 
2.2 Konsekvenser ved fjernelse af krav om minimumsaktivitet  
Fjernelse af kravet om minimumsaktivitet vil umiddelbart ikke få samme markante effekt som nedlæg-
gelse af geografiske dækningsområder. Det skyldes bl.a., at ministeriet som nævnt har haft en pragma-
tisk tilgang til kravet i lyset af især det store aktivitetsfald på AMU. 
 
En kritik kunne dog være, at ministeriet vil mangle et redskab til at vurdere, hvorvidt AMU-
godkendelserne anvendes, hvilket giver en pejling af, om institutionerne har den nødvendige pædagogi-
ske og faglige viden til at sikre en høj kvalitet. En mulighed er derfor også, at det eksisterende mini-
mumsaktivitetskrav erstattes af et andet værktøj, der i højere grad sikrer dette. 
 
Følgende fordele og ulemper ved at fjerne kravet om minimumsaktivitet kan opstilles: 
 
Fordele Ulemper 
• Forenkling af AMU-systemet ved at fjerne en 

regel, der pga. aktivitetsfald mv. har vist sig at 
være illusorisk. 

• Særligt små udbydere vil få endnu sværere 
ved at opfylde minimumskravene, hvis der 
kommer øget konkurrence jf. ovenfor om 
nedlæggelse af geografiske dækningsområder. 

• Redskabet kan, særligt hvis det står alene, 
give et misvisende og fragmenteret billede, da 
det alene måler på kernemålsaktivitet (og ikke 
aktivitet på tilkoblede mål) og ikke tager høj-
de for aktivitet på beslægtet eud. 
 

• Man kommer til at mangle et redskab til at 
vurdere, om uddannelserne har den fornødne 
volumen og dermed indirekte et tilfredsstil-
lende fagligt miljø. 
 

 
 
3. Mulige kriterier ved en kommende udbudsrunde 
Ved seneste udbudsrunde var der følgende kriterier for udbudsgodkendelser: 
 

• faglig tyngde indenfor AMU, der giver grundlag for videreudvikling af AMU-programmet mm, 
• lærerkorps med relevante og faglige og pædagogiske kvalifikationer 
• afklarede ledelsesforhold i forhold til strategisk prioritering af AMU 
• organisation, der magter opsøgende arbejde i forhold til især små og mellemstore virksomheder 
• dokumenteret erfaring med rådgivning af voksne og virksomheder 
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• dokumenteret adgang til administrativt apparat, der kan håndtere kursusgodtgørelser, kursister 
mm. 

 
Ministeriets vurdering er, at kriterierne fra 2009 var fornuftige hensyn i fordelingen af AMU-
godkendelser. Ved en kommende udbudsrunde kan en del af disse genanvendes og evt. suppleres med 
andre. Nedenfor nævnes en række mulige kriterier, der især sigter på at bevare hensyn om geografisk 
spredning og sikring af forsyningssikkerhed samt høj kvalitet i uddannelserne. 
 
 
3.1. Fagligt stærke voksenuddannelsesmiljøer med høj kvalitet 
For at sikre fagligt stærke uddannelsesmiljøer kunne en indikator være, hvorvidt institutionen tidligere 
har haft uddannelsesaktivitet indenfor FKB’en, på beslægtet erhvervsuddannelser eller på anden måde 
kan begrunde både faglig og pædagogisk erfaring.  
 
Udbudsrunden forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af eud-udbudsrunden. Godkendelse til og 
afholdelse af beslægtet erhvervsuddannelse kan også være et kriterium ved en kommende udbudsrunde. 
Formålet med dette kunne dels være at sikre kursisterne de bedst mulige vilkår for at anvende arbejds-
markedsuddannelser til at tage en euv, dels kunne det indgå i vurderingen af det faglige miljø hos udby-
deren. Næste udbudsrunde på AMU er foreløbig planlagt i umiddelbar forlængelse af den kommende 
eud-udbudsrunde, som har virkning fra 2017. 
 
Desuden kan lærernes kvalifikationer indgå som et kriterium. Dette kunne fx ske på baggrund af rede-
gørelse for, i hvor høj grad de fastansatte lærere har en pædagogisk diplomuddannelse eller lignende. 
Med de nuværende regler stilles krav om, at lærere, der er blevet fastansat siden 2010, skal have kompe-
tencer svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse senest 4 år efter ansættelsen. 
 
For eksisterende AMU-udbydere kunne der ligeledes være fokus på, om de har været involveret i pro-
blematiske tilsynssager, der skaber tvivl om, hvorvidt institutionen fremadrettet kan sikre uddannelser 
af tilfredsstillende kvalitet. 
 
3.2. Geografisk spredning  
Geografisk spredning af udbuddet har altid været et hensyn i AMU. Ved den seneste udbudsrunde i 
2009 var det især de geografiske dækningsområder, der skulle sikre den regionale forsyning af arbejds-
markedsuddannelser.  
 
Uden geografiske dækningsområder vil det stadig være muligt at tage hensyn til spredningen, når ud-
budsgodkendelser tildeles. Det vil stadig kunne indgå som hensyn, at udbudsgodkendelserne spredes 
nogenlunde, sådan er der fx ikke er en FKB med kun to udbydere, som kommer fra samme region. 
 
Det vil dog under alle omstændigheder være mere vanskeligt at styre AMU-udbuddet centralt, hvis der 
ikke længere er geografiske dækningsområder. 
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3.3 Forsyningssikkerhed  
Forsyningssikkerheden er i dag også tæt knyttet op på de geografiske dækningsområder. Det følger af 
udbudspligten, at udbyderen har pligt til at imødekomme al relevant efterspørgsel i dækningsområdet.  
 
Et kriterium for at vægte forsyningssikkerhed i en kommende udbudsgodkendelse kan være at tage 
hensyn til udbydernes omfang af garantikurser gennem de seneste år. Garantikurser blev som nævnt 
indført i september 2013 og udgør allerede ca. 24 % af det samlede antal gennemførte arbejdsmarkeds-
uddannelser.. 
 
Der er visse metodiske udfordringer, idet skolerne er opfordret til at samarbejde om udbud af garanti-
kurser, og det alene er registreret, hvilke skoler, der afholder kurserne. Hvis dette er sket i samarbejde 
med to naboskoler, som sender eventuelle kursister til afholdende skole, skal dette ikke hæmme disse 
skolers mulighed i en ny udbudsrunde.  
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33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 4: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkeds-

uddannelser m.v. 
 
    

Materiale:  Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v. Vedlagt: 
Høringsbrev, høringsliste samt udkast til bekendtgørelse 
om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddan-
nelser m.v. 
  

Bemærkninger: Der er frist for afgivelse af bemærkninger senest torsdag 
den 5. marts 2015 kl. 12.00 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse til Under-
visningsministeriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 







 
Sagsnr.: 051.12M.391 

 
Nr. Myndigheder og organisationer m.v. opført på høringslisten 
1 Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler: Psf@Pfs.Nu 
2 Bestyrelsesforeningen for social-og sundhedsskoler: B-Sosu@Sosu.Dk 
3 Bestyrelsesforeningen for VUC: Vuc@Vuc.Dk 
4 Danmarks Evalueringsinstitut: Eva@Eva.Dk 
5 Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Da@Da.Dk 
6 Dansk EL-forbund: Def@Def.Dk 
7 Dansk Erhverv: Hoeringssager@Danskerhverv.Dk 
8 Dansk Folkeoplysnings Samråd: Dfs@Dfs.Dk 
9 Dansk Metal: Metal@Danskmetal.Dk  
10 Danske erhvervsskoler-bestyrelserne: Bestyrelserne@Danskeerhvervsskoler.Dk 
11 Danske erhvervsskoler – lederne: Info@Danskeerhvervsskoler.Dk 
12 Danske Regioner: Regioner@Regioner.Dk 
(13) 
14 Danske Handicaporganisationer: Dh@Handicap.Dk 
15 Det centrale Handicap Råd: Dch@Dch.Dk 
16 DI-organisation for erhvervslivet: Di@Di.Dk 
17 Dokumentations-og Rådgivningscentret om Racediskrimination: Drc@Drcenter.Dk 
18 Fagligt Fælles Forbund – 3F: 3F@3F.Dk 
19 FOA-Fag og arbejde: Foa@Foa.Dk 
20 Foreningen for Private Uddannelsesudbydere i Danmark: Hjj@Dbi-Net.Dk, Jt@Ucplus.Dk, 
Pla@Tuc.Dk 
21 Foreningen af Daghøjskoler: Foreningen@Daghojskoler.Dk 
22 Foreningen af forstandere og direktører ved AMUcentrene: tp@amu-vest.dk [Torben Pedersen er 
fmd.] 
23 Foreningen af ledere ved danskuddannelserne: Info@Fld.Nu, Sekretariat@Fld.Nu 
24 Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler: Pbt@Produktionsskolen.Dk 
25 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF): Ftf@Ftf.Dk 
26 Handelsskolernes Lærerforening: Hl@Hl.Dk 
27 HK/Danmark: Hk@Hk.Dk 
28 Kommunernes Landsforening: Kl@Kl.Dk 
29 Landsorganisationen i Danmark (LO): Lo@Lo.Dk 
30 Lederforeningen for VUC: vuc@vuc.dk 
31 Ledernes Hovedorganisation: Lh@Lederne.Dk 
32 Nærings-og Nydelsesmiddelarbejderforbundet: Nnf@Nnf.Dk 
33 Produktionsskoleforeningen: Psf@Psf.Nu 
34 Professionshøjskolernes Rektorkollegium: Uc-Dk@Uc-Dk.Dk 
35 Rigsrevisionen: Info@Rigsrevisionen.Dk 
36 Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 
(REU): Reu@Uvm.Dk 
37 Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: rep@vus.dk 
38 Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet): VEU-raadet@uvm.dk 
39 SOSU-lederforeningen: Lederforeningen@Sosu.Dk 
40 Tekniq: Tekniq@Tekniq.Dk 
41 Uddannelsesforbundet: Info@Uddannelsesforbundet.Dk 
42 AOF Danmark: Aof@Aof.Dk 
43 Beskæftigelsesministeriet: Bm@Bm.Dk 
44 Erhvervs-og Vækstministeriet: Evm@Evm.Dk 

mailto:tp@amu-vest.dk
mailto:Info@Fld.Nu


 
Sagsnr.: 051.12M.391 

45 Transportministeriet: Trm@Trm.Dk 
46 Miljøministeriet: Mim@Mim.Dk 
47 Justitsministeriet: Jm@Jm.Dk 
48 Finansministeriet: Fm@Fm.Dk 
49 Klima, Energi-og Bygningsministeriet: kebmin@kebmin.dk 
50 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Fvm@fvm.dk 
51 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold: sm@sm.dk 
52 Uddannelses- og forskningsministeriet: ufm@ufm.Dk 
53 Forsvarsministeriet: Fmn@Fmn.Dk 
54 Kirkeministeriet: km@km.dk 
55 Kulturministeriet: Kum@Kum.Dk 
56 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Mbbl@Mbbl.Dk 
57 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sum@Sum.Dk 
58 Skatteministeriet: Skm@Skm.Dk 
59 Udenrigsministeriet: Um@Um.Dk 
60 Økonomi- og Indenrigsministeriet: Oim@Oim.Dk 
61 Mentamálaráðið: Mmr@Mmr.Fo 
62 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling: info@Nanoq.Gl 
Oplysningsforbundet DEO, Demokrati i Europa: Info@Deo.Dk 
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33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 5: Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 2014 

 
    

Materiale:  Notat om forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet 
VEU 2014. 
Bilag 1: Oversigt over aktiviteten på AMU 
Bilag 2: Oversigt over aktiviteten på FVU, AVU og OBU 
 

Bemærkninger: Ingen. 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



Undervisningsministeriet  

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde efter 4. kvartal 2014 

februar 2015 
 

 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort efter 4. kvartal 2014.  
 
Efter 4. kvartal 2014 ligger den samlede aktivitet på erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse (EVE) målt i årselever 2 pct. højere end aktiviteten efter 4. 
kvartal i 2013. Aktiviteten efter 4. kvartal udgør 88 pct. i forhold til det 
budgetterede på finansloven for 2014.  
 
Forbruget på EVE er efter 4. kvartal 2014 steget med 7 pct. i forhold til samme 
periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 95 pct. af det budgetterede på FL 
2014.  
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 4. 
kvartal 2014 ca. 53 pct. af det budgetterede på FL 2014 og er 2 pct. højere end 
forbruget for samme periode i 2013. 
 
GVU-aktiviteten er steget med 225 årselever i forhold til samme periode sidste 
år, hvilket svarer til en aktivitetsstigning på 28 pct. 
 
På det almene område er der sket en stigning på FVU sammenlignet med 1.-4. 
kvartal 2013, og ligeledes for avu sammenlignet med samme periode sidste år. 
Omfanget af aktiviteten på ordblindeområdet er faldet med 10 pct. 
sammenlignet med samme periode sidste år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.866 årselever efter 4. 
kvartal 2014. Dette svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til samme periode 
sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 4. kvartal svarer til 
99 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. Dertil kommer en stigning på 
rekvireret FVU på 8 pct. 
 
På ordblindeområdet var aktiviteten på 890 årselever efter 4. kvartal 2014, 
svarende til et fald på 102 årselever eller 10 pct. i forhold til 1.-4. kvartal 2013. 
Faldet skyldes en lavere aktivitet i 3. og 4. kvartal 2014 sammenlignet med 
samme kvartaler 2013. Aktiviteten efter 4. kvartal udgør 77 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL14. 
 
Aktiviteten på avu udgjorde 8.472 årselever efter 4. kvartal 2014, hvilket svarer til 
en stigning på 16 pct. i forhold til 1.-4. kvartal 2013. Aktiviteten efter 4. kvartal 
2014 svarer til 115 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. 
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Udvikling af opsparing i 2014 på EVE 
Nedenstående tabel 1 og 2 viser udviklingen i opsparingen på drifts- og 
godtgørelseskonti under EVE. 
 

 
Tabel 1: Opsparing på EVE-driftsrammen 

Mio. kr. (2015-pl) EVE-driftsrammen 

Opsparing primo 2014 345,2 

Uforbrugte midler i 2014 -4,1 

Opsparing ultimo 2014 341,1 
Anm.: Opsparingen på EVE-rammen er defineret som den akkumulerede 
beholdning på §20.72.01, §20.72.03 og §20.72.05 
Kilde: Undervisningsministeriet 

 
Pr. 1. januar 2014 var der en opsparing på EVE-driftsrammen på 345,2 mio. kr. 
Ved udgangen af 2014 er der et overforbrug på EVE-driftsrammen på 4,1 mio. 
kr. Dette skyldes primært en forhøjet aktivitet uden for FKB. Det betyder, at der 
ved udgangen af 2014 er en akkumuleret opsparing på 341,1 mio. kr.  
 

   
Tabel 2: Opsparing – VEU-godtgørelse  

Mio. kr. VEU-godtgørelse Heraf bidrag fra arb. 
parter 

Opsparing primo 2014 1.425,5 1.124,7 

Mindreforbrug 2014 509,4* 488,9* 

Opsparing ultimo 2014 1.934,9* 1.613,6* 

* Foreløbige tal. Kan ændres ved Regnskabsaflægning. 
Kilde: Undervisningsministeriet 

 
I 2014 har der været et mindreforbrug på VEU-godtgørelsen på 509,4 mio. kr. 
Dermed udgør opsparingen ved udgangen af 2014 1.934,9 mio. kr. Heraf 
stammer 1.613,6 mio. kr. fra bidrag fra det arbejdsgiver finansierede VEU-
bidrag.  
 
Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede aktivitet efter 4. kvartal 2014 er på 88 pct. af det budgetterede på 
FL 2014, hvilket overordnet set afspejler en stigning i aktiviteten både inden for 
og uden for FKB.  
Inden for FKB ligger aktiviteten efter 4. kvartal 2014 på 84 pct. af det 
budgetterede på FL14, hvilket samlet set er en stigning på 1 procentpoint i 
forhold til samme periode sidste år. Aktiviteten uden for FKB ligger på 120 pct. 
af det budgetterede og er steget med 23 pct. i forhold til samme periode i 2013.  
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Som det fremgår af tabel 3, er aktiviteten, inden for FKB, faldet på de fleste fag, 
hvilket betyder et samlet fald i aktiviteten ift. samme periode i 2013. Det gælder 
dog ikke de tekniskfaglige og merkantile fag. 
 

 
Tabel 3: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
 (FKB), ÅE 

  
Budgetteret 

aktivitet  
FL 2014 

Aktivitet 2014        
(% af budget) 

Aktivitets-ændring 
ifht. 2013 

IT-fag 260 147 (57%) -23% 
Sprogfag 0 0 (0%) 0% 
Almene fag 43 25 (58%) -14% 
"Organisatoriske" fag 723 496 (68%) -15% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 4.399 3.862 (88%) 1% 
Individuel kompetenceafklaring 60 44 (73%) -4% 
AMU SOSU og pæd. 1.431 1.230 (86%) 0% 
I alt (inden for FKB) 6.916 5.804 (84%) -2% 

 
Uden for FKB er aktiviteten i forhold til samme periode sidste år steget med 23 
pct. Den største stigning findes på PAU og EUD-enkeltfag med 26 pct. 
Endvidere er der sket en stigning på deltidsuddannelser og SOSU på hhv. 23 pct. 
og 15 pct.  
 

 
Tabel 4: Aktivitet i årselever – uden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

  
Budgetteret 

aktivitet  
FL 2014 

Aktivitet 2014 
(% af budget) 

Aktivitets- 
ændring ifht. 2013 

(%) 

EUD-enkeltfag 194 330 (170%) 26% 
SOSU 46 39 (85%) 15% 
PAU 600 670 (112%) 26% 
Deltidsuddannelser 45 49 (60%) 23% 
I alt (uden for FKB) 885 1.089 (120%) 23% 
        
EVE i alt (tabel 1+tabel 2) 7.801 6.893 (88%) 2% 

 
Den samlede aktivitet på EVE efter 4. kvartal 2014 udgjorde således 6.893 
årselever, jf. tabel 4.  
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Hertil kommer aktivitet svarende til i alt 1.035 årselever på 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, 263 årselever vedrørende personer med videregående uddannelse 
samt 1.734 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse, jf. tabel 5.  
 
Den samlede aktivitet på EVE (inkl. rekvireret) er faldet med i alt 996 årselever 
siden 4. kvartal 2013 svarende til 9 pct. Tabel 5 viser, at faldet i den samlede 
aktivitet særligt kan tilskrives et fald på 33 pct. i 6 ugers selvvalgt uddannelse og 27 
pct. på øvrig rekvireret aktivitet.  
 
    

Tabel 5: Aktivitet i årselever på EVE i alt,  inkl. rekvireret aktivitet 

  Aktivitet 2014  Aktivitetsændring 
ifht. 2013 

I alt EVE 9.925 -9% 

Heraf ordinær aktivitet 6.893 2% 

Heraf 6 ugers selvvalgt uddannelse 1.035 -33% 

Heraf personer med en videregående uddannelse 263 8% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet (ekskl. 6 ugers selvvalgt) 1.734 -27% 

 
Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 3 pct. sammenlignet med forbruget i  
2013, og forbrugsprocenten er på 89 pct. i forhold til det budgetterede på FL14, jf. 
tabel 6.  
 
  
Tabel 6: Forbrug i mio. kr. – inden for FKB 

  

Budgetteret 
forbrug FL 

2014 

Forbrug 2014 
(% af 

budget) 
Forbrugsændring 

ifht. 2013 

    
IT-fag 17,6 4,4 (25%) -24% 
Sprogfag 0,0 0 (0%) 0% 
Almene fag 2,9 0,6 (22%) -16% 
"Organisatoriske" fag 48,9 12,8 (26%) -13% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 297,7 318,9 (107%) 5% 
Individuel kompetenceafklaring 4,1 2,9 (70%) -2% 
AMU SOSU og pæd. 96,9 79,3 (82%) 1% 
I alt (inden for FKB) 468,1 419 (89%) 3% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling. 
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Uden for FKB er forbrugsprocenten på 129 pct. af det budgetterede, jf. tabel 7. 
Forbruget er steget med 29 pct. i forhold til samme periode i 2013, hvilket 
primært kan tilskrives den øgede aktivitet på PAU og EUD-enkeltfag. 
Samlet set er forbruget på EVE steget med 7 pct. ift. samme periode sidste år og 
forbrugsprocenten ligger på 95 pct. ift. FL14, hvilket primært skyldes 
forbrugsstigningen uden for FKB.  
 
  
Tabel 7: Forbrug i mio. kr. – uden for FKB 

  Budgetteret 
forbrug FL 2014 

Forbrug 2014 
(% af budget) 

Forbrugsændring 
ifht. 2013 

EUD-enkeltfag 14,6 27,1 (186%) 50% 
SOSU 3,5 3,2 (91%) 19% 
PAU 45,1 54,7 (121%) 22% 
Deltidsuddannelser 3,4 1,1 (31%) 10% 
I alt (uden for FKB) 66,5 86 (129%) 29% 

  
EVE i alt (tabel 6+tabel 7) 534,6 504,9 (95%) 7% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling 

 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 4. kvartal 2014 svarer til 53 pct. af det 
budgetterede på FL14, jf. tabel 8. I 2013 udgjorde forbruget efter 4. kvartal 51 pct. 
af det budgetterede forbrug for hele året.  
 
 
Tabel 8: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

  Budgetteret forbrug 
FL 2014 

Forbrug 2014  
(% af budget) 

Forbrugsændring ifht. 
2013 i % 

Godtgørelse 949,1 509 (54%) 3% 
Befordring 64,2 34,2 (53%) -2% 
Kost & logi 77,5 38,2 (39%) -7% 
I alt 1.090,8 581,4 (53%) 2% 
 
Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU udgør den samlede aktivitet 1.026 årselever efter 4. kvartal 2014. Dette er 
225 flere årselever end samme periode 2013, svarende til en stigning på ca. 28 pct. 
Der er efter 4. kvartal udformet 2.636 GVU-planer, hvilket er en stigning på ca. 27 
pct. i forhold til samme periode i 2013. Stigningen er især sket på det teknisk-
faglige og merkantile område.  
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Tabel 9: GVU-aktivitet i antal årselever og GVU-planer 
  Årselever GVU-planer 

  
Inden 

for 
 FKB 

Uden 
for 

FKB 
 2013 2014  2013 2014 

IT-fag 6   6 6 
 

  
"Organisatoriske" fag 7   7 7 

 
  

Teknisk-faglige og merkantile fag 80 263 230 343 1.273 1.899 
SOSU ÅU 2 34 32 36 82 150 
PAU ÅU   634 526 634 715 587 
I alt 95 931 801 1.026 2.070 2.636 
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Oversigt over aktivitet på EVE 2008-2014 
Tabel 10 viser aktiviteten inden for FKB i perioden 2008-2014. Heraf fremgår det, 
at aktiviteten i 2014 generelt var lavere end i perioden 2008-2013.  
 
   
Tabel 10: Aktivitet inden for FKB 2008-2014 ekskl. ledige  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IT-fag 584 767 567 300 247 191 147 
Sprogfag 0 0 0 0 0 0 0 
Almene fag 20 102 156 63 52 29 25 
"Organisatoriske" fag 1.781 2.128 1.728 947 720 581 496 
Teknisk-faglige og merkantile fag 6.202 7.113 6.542 4.606 4.024 3.815 3.862 
Individuel kompetenceafklaring 192 296 282 223 59 46 44 
AMU SOSU og pæd. 888 1.078 1.212 1.054 1.177 1.231 1.230 
I alt (inden for FKB) 9.667 11.484 10.487 7.193 6.279 5.893 5.804 

 
Tabel 11 viser aktiviteten uden for FKB i perioden 2008-2014. Heraf fremgår det, 
at aktiviteten overordnet set er faldet fra 2009-2013, men er steget igen i 2014. 
Stigningen i aktiviteten primært en stigning i EUD-enkeltfag og PAU. Denne 
stigning formodes at kunne tilskrives den stigende GVU aktivitet. 
 
   
Tabel 11: Aktivitet uden for en FKB 2008-2014 ekskl. ledige  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EUD-enkeltfag 507 448 288 314 274 261 330 
SOSU 58 63 105 63 28 34 39 
PAU 270 670 686 522 532 530 670 
Deltidsuddannelser 679 867 584 44 33 40 49 

I alt (uden for FKB) 1.514 2.049 1.663 943 868 866 1.089 

 
Tabel 12 viser fordelingen af årselever på GVU samt antal GVU-planer, der er 
indgået i perioden 2008-2014. Det ses, at aktiviteten på GVU samt antallet af 
GVU-planer er steget i 2014. GVU uddannelsen nedlægges 1. august 2015 og 
stigningen kan skyldes, at flere gerne vil have lavet en GVU-plan inden 
uddannelsen nedlægges. 
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Tabel 12: Aktivitet på GVU 2008-2014  
  Årselever GVU 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IT-fag 2 7 5 5 6 6 6 
"Organisatoriske" fag 8 11 7 6 7 7 7 
Teknisk-faglige og merkantile fag 136 238 245 251 228 230 343 
SOSU ÅU 41 60 96 57 26 32 36 
PAU ÅU 37 420 678 515 494 526 634 

I alt GVU 224 736 1.032 835 760 801 1.026 

PGU-merit 231 - - - -   - 

I alt GVU og PGU-merit 455 736 1.032 835 760  801 1.026 

  Antal GVU-planer 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IT-fag - - - - - - - 
"Organisatoriske" fag - - - - - - - 
Teknisk-faglige og merkantile fag 727 1.357 1.372 1.292 1.154 1.273 1.899 
SOSU ÅU 89 139 154 119 41 82 150 
PAU ÅU 35 480 482 352 270 715 587 

I alt GVU 851 1.976 2.008 1.763 1.465 2.070 2.636 
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Aktivitet på FVU  
I tabel 13-16 er aktiviteten vist på FVU i 2014 sammenlignet med aktiviteten i 
2013, opgjort i antal årselever.  
 
For FVU var aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet i 2014 på 2.690 årselever. Det er 
en stigning på 206 årselever eller 8 pct. i forhold til 2013. Årseleverne i 2014 var 
fordelt med 2.081 årselever i læsning, hvoraf 33 var årselever på FVU – Start, 472 
årselever i matematik og 137 årselever deltog i screening af basale færdigheder, jf. 
tabel 13.  
 
  
  
Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014  Ændring  
2013-2014 

FVU – læsning 2.017 2.081 64 (3%) 
- heraf FVU - Start 0 33 33 
FVU – matematik 429 472 43 (10%) 
Screening FVU 121 137 16 (13%) 
I alt FVU 2.484 2.690 206 (8%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Aktiviteten på FVU afholdt af driftsoverenskomstparter i 2014 udgør 60 pct. af 
den samlede aktivitet. Af tabel 14 fremgår det, at sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund står for den største aktivitet blandt 
driftsoverenskomstparterne. Driftsoverenskomstparterne øgede deres antal af 
årselever på FVU med 4 pct. fra 2013 til 2014. 
 
        
Tabel 14: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 
  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Ændring  

2013-2014 
VUC 938 1.084 146 (16%) 

Driftsoverenskomstparter 1.546 1.605 59 (4%) 

- heraf Sprogcentre 576 621 45 (8%) 

- heraf folkeoplysning 621 654 32 (5%) 

- heraf erhvervsskoler 236 231 -5 (-2%) 

- heraf kommunale institutioner 41 22 -18 (-45%) 

- heraf daghøjskoler 59 62 2 (4%) 

- heraf private 13 16 3 (20%) 

I alt 2.484 2.690 206 (8%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
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Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.866 årselever i 2014. 
Dette svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til 2013. Antallet af årselever i 2014 
var fordelt med 1.509 årselever i læsning, hvoraf FVU – Start havde 27 årselever, 
263 årselever i matematik og 94 årselever deltog i screening af basale færdigheder, 
jf. tabel 15. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 2014 svarer til ca. 99 
pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. 
 
  
 
Tabel 15: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU  

  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Ændring  
2013-2014 

FVU – læsning 1.401          1.509  108 (8%) 
- heraf FVU - Start 0               27  27 
FVU – matematik 245             263  18 (7%) 
Screening FVU 97               94  -3 (-3%) 
I alt FVU 1.743           1.866  123 (7%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der var 
afholdt af driftsoverenskomstparter i 2014 udgør 64 pct. Heraf er det sprogcentre 
og folkeoplysningsforbund, der står for den største aktivitet, jf. tabel 16. 
Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, ekskl. 
rekvireret aktivitet, med 9 pct. fra 2013 til 2014. 
 
  
Tabel 16: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 
  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Ændring          

2013-2014 

VUC 643 667 24 (4%) 

Driftsoverenskomstparter 1.101 1.199 98 (9%) 

- heraf Sprogcentre 499 544 45 (9%) 

- heraf folkeoplysning 339 405 66 (19%) 

- heraf erhvervsskoler 189 192 3 (2%) 

- heraf kommunale institutioner 34 21 -14 (-40%) 

- heraf daghøjskoler 27 22 -5 (-19%) 

- heraf private 13 16 3 (20%) 

I alt 1.743 1.866 123 (7%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 

 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 
I tabel 17-18 er aktiviteten vist på ordblindeundervisning for voksne i 2014 
sammenlignet med aktiviteten i 2013, opgjort i antal årselever.  
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På ordblindeområdet var aktiviteten på 890 årselever i 2014, svarende til et fald på 
102 årselever eller 10 pct. i forhold til 2013, jf. tabel 17. Aktiviteten i 2014 udgør 
ca. 77 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. Faldet i aktiviteten på 
ordblindeundervisning sker efter flere år med stigning i aktiviteten.  
 
  
Tabel 17: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne  

  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Ændring  
2013-2014 

I alt 992 890 -102 (-10%) 

 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstpartnerne for 51 pct. af den samlede 
aktivitet målt i årselever i 2014. Heraf er det særligt folkeoplysningsforbund, der 
står for en stor del af aktiviteten. Således er 76 pct. af aktiviteten hos 
driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund, jf. tabel 18. 
Driftsoverenskomstparterne har oplevet et fald i aktiviteten på 15 pct. fra 2013 til 
2014. 
 
  
Tabel 18: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i 
årselever 

  Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Ændring  
2013-2014 

VUC 459 436 -23 (-5%) 

Driftsoverenskomstparter 533 454 -79 (-15%) 

- heraf sprogcentre 22 26 3 (15%) 

- heraf folkeoplysning 415 345 -71 (-17%) 

- heraf erhvervsskoler 37 37 0 (-1%) 

- heraf kommunale institutioner 28 21 -6 (-24%) 

- heraf daghøjskoler 4 5 1 (15%) 

- heraf private 26 21 -5 (-19%) 

I alt 992 890 -102 (-10%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 

 
Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu) 
Af tabel 19 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (avu).  
 
Aktiviteten på avu udgjorde 8.472 årselever i 2014, hvilket svarer til en stigning på 
16 pct. i forhold til 2013. Aktiviteten i 2014 svarer til ca. 115 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL 2014.  
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Tabel 19: Aktivitet i årselever – Almen voksenuddannelse (avu) 
  

Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 
 

Ændring  
2013-2014 

I alt 7.319 8.472 1.153 (16%) 

 
Tabel 20 viser fordelingen mellem kernefag og tilbudsfag på avu. I 2014 udgjorde 
aktiviteten på kernefag 98 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens aktiviteten på 
tilbudsfag udgjorde 2 pct. af den samlede aktivitet på avu. I forhold til 2013 er den 
forholdsvise andel af tilbudsfagsaktiviteten uændret i 2014. Aktiviteten er højere i 
2014 sammenlignet med 2013 på kernefag. Det følger bl.a. af 
kontanthjælpsreformen, hvor uddannelsespålægget blev udvidet til også at omfatte 
de 25-29-årige. På tilbudsfag er aktiviteten lavere i 2014 sammenlignet med 2013.  
 
  
Tabel 20: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

  Antal årselever 
på kernefag 

Antal årselever 
på tilbudsfag 

Kernefag andel af 
avu-aktivitet 

Tilbudsfag andel af 
avu-aktivitet 

Hele 2013 7.143 176 98% 2% 
Hele 2014 8.305 166 98% 2% 

 
 
 
 



Samlet antal 
AMU 
årselever 2014 

IT-
fag 

Almene 
fag 

Organisa- 
toriske 

fag 

Tekniskfaglige 
og 

merkantile fag 

Individuel  
kompetence afkla-

ring 

SOSU og  
pædagogiske 

fag 

Samlet 

AMU - Hoverdal - - - 33,6 - - 33,6 
AMU C Midtjyll - - - 207,6 2,6 - 210,2 
AMU Syd A/S - - - 90,1 1,1 - 91,1 
AMU Vestj. JUR 7,6 0,9 8,2 262,4 1,7 - 280,7 
AMU-Fyn, JUR 16,4 1,2 18,3 324,5 2,4 3,1 365,7 
AMU-Trekant 
JUR 

4,9 1,5 22,0 248,1 0,6 - 277,3 

AMU-
Aalborg,JUR 

9,1 4,4 12,0 314,4 5,6 - 345,4 

BC.Syd Sønderb. 11,4 0,2 13,4 20,4 0,1 - 45,4 
Campus Born-
holm 

5,8 0,0 1,1 18,9 0,5 - 26,4 

Campus Vejle 11,3 1,1 6,2 40,0 0,6 - 59,2 
CELF JUR 2,5 0,1 3,3 95,8 0,5 - 102,3 
CEU Kolding 0,3 - 0,4 6,5 0,5 - 7,7 
CPH WEST - JUR 17,2 0,6 42,9 40,5 0,0 - 101,2 
Dalum Lbrsk. 0,2 0,3 - 32,8 - - 33,3 
Erhv Nordsj JUR 10,4 2,2 19,8 110,0 0,5 - 142,9 
Erhvervskøresk - - - 30,4 0,9 - 31,3 
EUC Nord JUR 8,7 0,1 8,5 143,8 0,2 - 161,3 
EUC Nordvest 2,7 - 13,1 59,3 0,3 - 75,4 
EUC NVsj. JUR 3,3 0,2 2,3 112,0 1,3 - 119,0 
EUC Sj. JUR 0,4 0,4 1,0 160,4 0,3 - 162,5 
EUC Syd JUR 4,1 1,6 5,7 141,3 1,1 - 153,7 
EUC Vest 5,8 - 14,2 73,2 0,3 - 93,5 
Fred-
Midd.Tekn. 

0,8 0,1 21,8 37,6 0,7 - 61,0 

Fredriksh.Hsk. 9,9 - 6,8 5,7 - - 22,4 
Grøns tr udd - - - 101,9 0,4 - 102,3 
Haderslev Hsk. 8,2 0,9 18,7 13,3 0,1 - 41,2 
Herningsholm 3,8 0,6 1,7 80,5 0,6 - 87,2 
Hotel/Rest.sk. - - 0,5 53,4 - 0,1 54,0 
IBC Kolding jur 17,1 0,6 34,4 37,7 0,2 - 90,0 
Jordbrug uddc 0,1 - - 46,5 - - 46,6 
Juuls Køresk. - - - 90,1 - - 90,1 
Jydske Håndvsk. - - - 53,4 - - 53,4 
Kbh.Tekn.Skole 11,4 1,2 2,3 215,3 0,9 - 231,0 
Kbh.Univ. JUR - - - 23,8 - - 23,8 
KbhAmt.Sosu 
JUR 

- - 0,5 6,6 0,1 71,0 78,2 

Kjærgård Landb - - - 9,1 - - 9,1 
Kold College 0,9 - - 21,2 0,0 - 22,1 
København 
Nord 

- 0,1 6,3 0,5 - - 6,9 

Køge Hsk. - - 0,9 12,7 0,3 - 13,9 
Learnmark 15,6 1,3 15,6 144,8 0,5 - 177,8 
Mediesk.AMU - - - 0,1 1,3 - 1,3 
Mercantec 6,2 0,4 19,9 233,3 0,9 - 260,7 
N.jyll.Lsk. JUR - - - 31,7 - - 31,7 
Niels Brock JUR 18,6 - 35,3 50,3 0,5 - 104,7 
NUSA - - - 25,2 - - 25,2 



Samlet antal 
AMU 
årselever 2014 

IT-
fag 

Almene 
fag 

Organisa- 
toriske 

fag 

Tekniskfaglige 
og 

merkantile fag 

Individuel  
kompetence afkla-

ring 

SOSU og  
pædagogiske 

fag 

Samlet 

Odder HFagsk. - 0,4 0,3 3,4 - - 4,2 
PH Syddanmark - - 2,4 - 0,4 25,3 28,2 
PH UCC - - 0,5 - 0,8 53,1 54,4 
PH VIA - - 0,8 0,8 - 56,1 57,6 
Pharmakon - - - 6,7 - - 6,7 
Randers sosu Jr - - 6,1 3,5 0,2 149,4 159,2 
Roskilde Hsk. 3,5 - 7,7 10,1 0,5 - 21,8 
RTS 0,5 0,9 0,2 67,1 0,2 - 68,8 
Rybners 11,0 - 13,9 25,8 - - 50,6 
Selandia 5,5 0,2 7,6 126,1 0,7 - 140,1 
Silkeborg BC 3,4 - 1,8 8,4 - - 13,5 
Skive Teknsk. 3,0 1,0 3,5 28,8 0,5 - 36,8 
Slagterisk.Rosk - 1,0 2,8 62,5 0,3 - 66,6 
Soc. & S. Århus - - 1,1 1,4 0,2 66,9 69,6 
Soc. S. Skive - - 4,4 - 0,1 90,9 95,3 
Soc.& S. Åbenrå - - 0,7 0,9 0,6 58,0 60,2 
Soc.& S.Esbjerg - - 1,4 0,1 0,0 31,2 32,7 
Soc.& S.Herning - - 0,2 0,6 - 38,9 39,7 
Soc.& S.Silkeb. - - 1,3 2,8 0,2 43,2 47,4 
Soc.&S.Nyk.F. - 0,1 0,2 - 1,2 31,6 33,1 
SOPU Kbh og 
Nsj 

- - 2,4 2,0 0,1 94,3 98,8 

SOSU FYN JUR - 2,4 3,7 4,4 0,7 155,1 166,2 
SOSU Nord Jur - - 0,8 0,2 0,6 132,1 133,6 
SoSu Vejle JUR - - 0,5 0,8 - 86,4 87,7 
SOSU-Sjælland - - 4,1 0,5 0,7 169,6 174,9 
Strandens uddc - - - 49,4 0,3 - 49,7 
Svendborg Erhv. 2,1 - - 22,3 0,8 - 25,3 
Syddansk erh ju 4,0 0,7 2,6 151,8 2,1 - 161,3 
Syg, Rønne 0,1 - - - - 8,2 8,3 
TEC Jur 6,3 1,5 10,8 269,0 4,5 - 292,1 
Tech College Aa 5,8 0,4 0,4 115,6 3,2 - 125,5 
Tekn Silkeborg 2,0 0,3 3,5 34,5 0,0 - 40,2 
Tietgensk. JUR 16,1 0,0 24,9 52,2 2,4 - 95,6 
Tradium 15,0 1,0 30,8 124,5 1,2 - 172,4 
TUC A/S - - - 220,2 2,6 - 222,8 
UCplus A/S - - 0,7 172,4 1,4 - 174,5 
Udd.center Fyn - - - 132,4 0,4 - 132,8 
Uddc Holstebro 18,2 0,1 15,5 129,4 2,5 - 165,7 
Uddc Ri-Skj JUR 2,8 0,3 16,9 10,2 0,7 - 30,9 
Viden Djurs JUR 1,1 1,6 43,8 40,1 0,3 - 86,9 
Zealand BC 14,0 - 11,8 14,8 0,1 - 40,7 
Aalb.Hand.Jur 20,5 - 25,7 63,0 - - 109,2 
Århus Køb. JUR 16,7 0,3 20,1 38,5 0,0 - 75,7 
AARHUS TECH 1,5 0,2 4,2 171,0 0,2 - 177,0 
Aars Erh.Jur 0,2 0,1 0,2 39,6 - - 40,1 
Hovedtotal 368 33 637 6.068 58 1.364 8.528 
 



  Samlet FVU inkl. rekvirent FVU ekskl. rekvirent AVU ekskl. rekvirent OBU 

  Aktivitet 
2014 

Udvikling 
ift. 2013 

Aktivitet 
2014 

Udvikling 
ift. 2013 

Aktivitet 
2014 

Udvikling ift. 
2013 

Aktivitet 
2014 

Udvikling 
ift. 2013 

Aktivitet 
2014 

Udvikling 
ift. 2013 

Campus Bornholm           48  6%           17  41%           12  25%            23  -7%           2  58% 
Campus Vejle         330  10%           43  14%           40  11%          255  11%          26  -6% 
Herning HF og VUC         230  -3%           88  11%           56  13%            99  -2%          30  -31% 
HF & VUC FYN      1.224  15%         219  18%         140  28%          859  22%        113  -17% 
HF & VUC Nordsjælland         500  2%           95  9%           82  9%          335  6%          39  -1% 
Horsens HF & VUC         311  3%         101  -9%           84  -2%          162  21%          31  -22% 
IBC         621  53%           42  -3%           41  0%          552  63%          12  21% 
Kolding HF og VUC         196  12%           49  27%           45  34%          134  10%           7  9% 
KVUC      1.285  12%         368  18%         285  8%          807  13%          48  -1% 
Nordvestsjællands HF & VUC         289  6%           55  -36%           19  -47%          200  29%          24  -2% 
Randers HF & VUC         244  -1%           71  -8%           33  0%          142  8%          28  -6% 
Skanderborg-Odder            68  -28%           11  -46%             9  -46%            51  -14%           4  -67% 
TH. LANGS HF & VUC         265  2%           69  15%           42  -10%          145  3%          34  0% 
Thy-Mors HF & VUC         216  17%           56  62%           40  58%          133  7%          21  4% 

UddannelsesCenter Ringkø-
bing-Skjern         126  9%           36  18%           15  15%            54  8%          25  7% 

Vestegnen HF & VUC         378  5%         139  4%           93  21%          202  8%          27  32% 
VUC Frederiksberg         209  7%           58  24%           23  -30%          128  1%           6  30% 
VUC Djursland         123  -4%             9  -15%             4  -21%            85  1%          28  -12% 
VUC Holstebro-Lemvig-Struer         165  -1%           11  43%             8  22%          134  -2%          12  16% 
VUC Hvidovre-Amager         251  -12%           38  -11%           38  -9%          190  -13%          14  4% 
VUC Lyngby         265  3%           99  9%           82  7%          135  0%          21  9% 
VUC Roskilde         455  2%         109  -7%           88  -2%          287  11%          35  -2% 
VUC Skive-Viborg         266  28%           38  61%           20  3%          176  37%          41  -9% 
VUC Storstrøm         746  18%         148  8%           97  20%          536  27%          26  -37% 
VUC Syd      1.122  12%         163  -7%           72  -18%          884  16%          41  5% 
VUC Vest         438  13%           59  18%           35  43%          316  17%          42  7% 
VUC Vestsjælland Syd         343  15%           31  -9%           22  -27%          290  31%          16  -60% 
VUC Aarhus         652  7%         186  27%         159  29%          386  6%          37  -10% 
VUC&hf Nordjylland      1.172  13%         283  11%         181  5%          770  20%          96  -12% 
I alt 12.538 11%       2.690  8%       1.866  7%       8.472  16%        890  -10% 



 



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

 
33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 6: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

  a) Status på VEU-databaseprojektet 
    

Materiale:  Statusrapport om VEU-databaseprojektet. 
 

Bemærkninger: Målet med VEU-databaseprojektet har været at levere it-
understøttelse af bestemmelserne i lov nr. 573 af 7. juni 
2001 om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til 
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og 
efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
 
 

Behandling: Til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



 

 

Notat 

 

Vedrørende: Statusrapport om VEU-databaseprojektet til  

VEU-rådet – februar 2015 

Skrevet af: Charlotte A. Linderoth 

Fordeling: VEU-rådet 

 

1 VEU-databaseprojektet  

Målet med VEU-databaseprojektet har været at levere it-understøttelse af 

bestemmelserne i lov nr. 573 af 7. juni 2011 om ændring af lov om godt-

gørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og 

efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser.  

For at sætte bestemmelserne i kraft er der tilføjet ny funktionalitet i Ef-

terUddannelse.dk, samt etableret en VEU-database (tilsynsdatabase). 

1.1 Udvidelser i EfterUddannelse.dk 

For at administrere de skærpede bestemmelser for modtagelse af VEU-

godtgørelse er denne funktionalitet tilføjet i EfterUddannelse.dk: 

• Registrering af ansøgninger, der tidligere kun kunne håndteres på 

papir 

• Indhentning af ansættelses- og indkomstoplysninger fra eIndkomst-

registeret 

• Registrering af udbetalingsoplysninger fra a-kasserne og uddannel-

sesstederne 

• Anvendelse af fælles afslagsårsager i EfterUddannelse.dk  

1.1.1 Ny funktionalitet for ansøgninger 

Alle ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud bliver nu 

oprettet i EfterUddannelse.dk. Det betyder, at de uddannelsessteder, 

som tidligere ikke kunne anvende EfterUddannelse.dk, har fået adgang til 

applikationen. 

Herudover er det blevet muligt at oprette ansøgninger for alle VEU-

berettigede uddannelser, inkl. EUD+, uddannelser støttet af Den euro-

pæiske socialfond og taxakurser under Trafikstyrelsen. 

Der er fortsat mulighed for at ansøge om godtgørelse på papir, hvis kur-

sisten skal modtage godtgørelsen. Når ansøgningen er oprettet – enten 

direkte i EfterUddannelse.dk eller via EASY-A – kan ansøgningen prin-
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tes og sendes til sagsbehandling. Hvis virksomheden skal modtage godt-

gørelsen, sendes ansøgningen digitalt. 

Når en a-kasse eller et uddannelsessted modtager en printet ansøgning, 

bliver ansøgningen fremsøgt og færdigregistreret i EfterUddannelse.dk. 

Registreringen følger samme procedure som ved en digital ansøgning, 

dog skal ansøgningen ikke signeres af a-kassen eller uddannelsesstedet.    

Når ansøgningen er færdigudfyldt, bliver ”de nye typer” af ansøgninger 

håndteret af EfterUddannelse.dk på samme måde som ”de gamle typer”. 

Det vil fx sige, at der sker opslag af a-kassetilhørsforhold i STAR, og der 

foretages forskellige beregninger, der kan resultere i en OBS-information 

til sagsbehandleren. Tilsvarende vil statushåndtering og sagsbehandling 

fungere som tidligere. 

1.1.2 Indhentning af oplysninger fra eIndkomstregisteret 

Ifølge de skærpede bestemmelser skal der foretages kontrol af oplysnin-

ger om ansættelsesforhold, lønindberetning og anden uddannelsesstøtte i 

eIndkomstregisteret, hvilket håndteres af EfterUddannelse.dk.  

Ansættelse 14 dage forud 

Ud fra registreringerne i eIndkomstregisteret beregner EfterUddannel-

se.dk, om kursistens ansættelsesforhold ligger 14 dage før kursets begyn-

delse. Desværre er det ikke pligtigt for virksomhederne at afslutte et an-

sættelsesforhold, hvilket betyder, at der kan være flere gyldige ansættel-

sesforhold tilknyttet en kursist. Derfor ses på det seneste ansættelsesfor-

hold i forhold til kurset. CVR-nummeret tilhørende dette ansættelsesfor-

hold stilles til rådighed ved systemintegration, og vil senere blive vist på 

sagsbehandlerens side i EfterUddannelse.dk. 

Lovpligtig lønindberetning 

Det er lovpligtigt for virksomheder at indberette løn senest den 10. i 

efterfølgende måned. Når den 10. i efterfølgende måned er passeret, kan 

EfterUddannelse.dk derfor præsentere et ’Ja’, såfremt der er konstateret 

løn. Hvis dette ikke er tilfældet, fortsætter EfterUddannelse.dk med at 

foretage opslag i eIndkomstregisteret til to måneder efter sidste kursus-

dag. Er der fortsat ingen lønindberetning, svarer EfterUddannelse.dk 

’Nej’ til lønindberetningen. 

I de tilfælde, hvor virksomheden skal modtage godtgørelsen, skal a-

kassen eller uddannelsesstedet afvente svarene om lovpligtig lønindbe-

retning fra eIndkomstregisteret.  

Anden uddannelsesstøtte 

Kontrol af, om kursisten modtager anden uddannelsesstøtte, fungerer 

som kontrollen af lønindberetning. Typisk modtager kursisten ikke an-

den uddannelsesstøtte, og dette svar fremkommer derfor to måneder 

efter sidste kursusdag. Sagsbehandlingen skal ikke afvente denne oplys-

ning.  
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Hvis kursisten modtager anden uddannelsesstøtte, svarer EfterUddan-

nelse.dk ’Ja’ den 10. i efterfølgende måned. Dermed er hverken kursist 

eller virksomhed berettiget til VEU-godtgørelsen. 

Efter ønske fra flere virksomheder er spørgsmålet om anden uddannel-

sesstøtte udgået fra det digitale ansøgningsflow, når virksomheden skal 

modtage af godtgørelsen. Spørgsmålet er erstattet med opslaget i eInd-

komstregisteret. 

1.1.3 Registrering af udbetalingsoplysninger 

Efter endt sagsbehandling skal sagsbehandlerne opdatere EfterUddan-

nelse.dk med udbetalingsoplysninger om den samlede VEU-godtgørelse 

og det samlede befordringstilskud. Det kan enten ske ved indtastning 

direkte i EfterUddannelse.dk eller ved systemoverførsel fra a-kassens 

sagsbehandlingssystem. 

1.1.4 Fælles afslagsårsager 

Hvis ansøgningen resulterer i et afslag, skal årsagen registreres i Efter-

Uddannelse.dk. Tilbagemeldingen til EfterUddannelse.dk sker i forhold 

til et fælles sæt af afslagsårsager, så der kan dannes et overblik over an-

søgningernes udfald. Som ved udbetalingsoplysningerne kan registrerin-

gen ske ved indtastning direkte i EfterUddannelse.dk eller ved system-

overførsel fra a-kassens sagsbehandlingssystem. 

De nævnte udvidelser i EfterUddannelse.dk blev taget i anvendelse fra 1. 

januar 2015.   

1.2 VEU-databasen (Tilsynsdatabasen) 

For at forbedre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens mulighed for at føre et 

systematisk tilsyn med udbetalingen af VEU-godtgørelsen og beford-

ringstilskuddet er der etableret en særlig tilsynsdatabase. De analyserele-

vante data, som er samlet i EfterUddannelse.dk, overføres til tilsynsdata-

basen, hvor det er muligt at bearbejde og analysere data på tværs af virk-

somheder, kursister, uddannelsessteder og a-kasser. 

Det er tanken, at uddannelsesstederne i løbet af 2015 skal have adgang til 

prædefinerede tilsynsrapporter. 

 



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

 
33. møde i VEU-rådet den 25. februar 2015 

 
Punkt 6: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

  b) Status på EfterUddannelse.dk 
    

Materiale:  Statusrapport på EfterUddannelse.dk samt bilag: 
Handlingsplan – Bedre EfterUddannelse.dk 
 

Bemærkninger: Der er i efteråret 2014 gennemført en brugerundersøgelse 
af EfterUddannelse.dk. Der er på den baggrund udarbej-
det en handlingsplan, som den nedsatte referencegruppe 
har drøftet på sit møde den 28. januar 2015. 
 
Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, hvis det 
af tekniske årsager ikke er muligt at tilmelde via EfterUd-
dannelse.dk – der henvises til de rejste spørgsmål herom 
på VEU-rådets møde den 16. december 2014. 
 

Behandling: Til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariatet 



 

 

Notat 

 

Vedrørende: Status på EfterUddannelse.dk 

Skrevet af: Marianne Guerry Larsen 

Version: 1 

Fordeling: VEU-Rådet 

 

Statusrapport EfterUddannelse.dk 

1 Status på Brugerundersøgelse og ”Bedre 

EfterUddannelse.dk” 

Der er i efteråret 2014 gennemført en brugerundersøgelse af EfterUd-

dannelse.dk, og STIL har på baggrund heraf udarbejdet en handlingsplan 

(vedlagt som bilag). Handlingsplanen blev drøftet på et møde i referen-

cegruppen den 28. januar.  

Referencegruppen prioriterede især handlinger inden for områderne 

VEU-ansøgning, Tilmelding og Hjælp/Vejledning, bl.a.: 

V6 Ophævelse af signeringsregler 

V7 Mere automatik i udfyldelse af VEU-ansøgning 

V4 Ekstra hjælp til at huske ansøgningsfrist 

V2 VEU-ansøgningsskemaet forsøges simplificeret 

T2 Tilføjelse af nyt tilmeldingsflow, hvor tilmelding og navngivning 

sker i én og samme proces. 

T4 Mere automatik i udfyldelse af tilmeldingsoplysninger 

T8 Mulighed for at gemme oplysninger undervejs i tilmeldingen 

F3 Tydeliggørelse af, at kursusadministratoren tilmelder andre med-

arbejdere  

H1 Etablering af en central hotline i 2015-2016 

Vester Voldgade 123 

1552 København V 

Tlf.nr.: 35 87 88 89 

E-mail: stil@stil.dk 
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1.1 Videre forløb 

STIL udarbejder en projektplan, som sendes til kommentering i 

referencegruppen. 

2 Status på regelsanering Gruppe 5 

EfterUddannelse.dk 

En del af regelforenklingsforslagene er behandlet i handlingsplan for 

Bedre EfterUddannelse.dk og forventes løst fremadrettet. Nedenstående 

forslag er imidlertid løst helt eller delvist: 

2.1 LO17/LO20 vedr. søgning og visning af søgeresultater 

Der er indført en ny kursussøgning på EfterUddannelse.dk, som fokuse-

rer på ”fag/amu-mål” dvs. på de officielle kursusnavne/officielle struk-

turer1 i præsentationen af udbudte kurser/hold (fag- og strukturlister) og 

i søgeforslag.  

Læs evt. mere om den nye søgning her. 

2.2 DA21 Samkøring af CPR-numre 

EfterUddannelse.dk integrerer til eIndkomstregisteret, som en del af 

VEU-databaseprojektet. Det betyder, at oplysning om anden uddannel-

sesstøtte i VEU-ansøgningen, ikke længere skal udfyldes af arbejdsgiver, 

da oplysningen i stedet indhentes/kontrolleres via opslag i eIndkomstre-

gister.  

Tilsvarende udfyldes spørgsmål om fast bopæl i Danmark automatisk i 

tilmeldingen vha. online opslag i cpr-register. 

2.3 S25 Skolerne skal kunne se tilmeldingsvinduer 

Skolerne har fået adgang til at se VEU-ansøgninger for egne elever,  som 

en del af VEU-databaseprojektet.  

3 Andet 

3.1 Beredskabsplan 

Der er udarbejdet en beredskabsplan som beskriver, hvordan virksom-

heden/den selvstændigt erhvervsdrivende skal forholde sig, hvis det pga. 

- længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt at tilmelde via Efter-

Uddannelse.dk og/eller sende en VEU-ansøgning rettidigt.  

Undervisningsministeriet har i et brev til a-kasserne opfordret til at se 

bort fra for sen afsendelse, hvis forsinkelsen skyldes længerevarende 

tekniske problemer jf. beskrivelserne i beredskabsplanen.  

Beredskabsplanen er afstemt med referencegruppen og publiceret på 

info-sider for virksomheder/kursister, skoler og a-kasser den 10/2. 

                                                 
1
 EfterUddannelse.dk er gjort klar til at kunne præsentere strukturer/positivlister, 

men dette er endnu ikke synligt for brugeren. 

http://admsys.stil.dk/Virksomheder/Nyheder/Alle-Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/Virksomheder/2014/Nov/141106-ny-sogning
http://admsys.stil.dk/~/media/ADMSYS/Efteruddannelse/Dokumenter/Oevrigt%20materiale/Beredskabsplan.pdf
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Handlingsplan – Bedre EfterUddannelse.dk 

Referencegruppemøde om Handlingsplan for ”Bedre EfterUddannelse.dk” den 28/1-2015 
Baggrund for mødet: Der er gennemført en brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk i efteråret 2014. Resultatet heraf blev præsenteret for 

referencegruppen på et møde den 28/11 2014. Her blev det aftalt, at Styrelsen for It og Læring skulle udarbejde et forslag til en handlingsplan og 

indkalde referencegruppen til møde herom ultimo januar 2015. Der er aftalt møde onsdag den 28/1 kl. 14-16 hos STIL, Vester Voldgade 123. 

Handlingsplanen tager udgangspunkt i nogle hovedområder, som er udvalgt ud fra, hvad undersøgelsen viste, var vigtigst at ændre: 

 Fokus på de små virksomheder/lejlighedsvise brugere (de mest utilfredse) 

 Hjælp og vejledning 

 Forbedring af VEU-ansøgning 

 Forbedring af Tilmelding 

 Forbedring af Kursussøgning 

Der er oprettet en tabel for hvert område med en kort beskrivelse af, hvad målet med handlingerne er og hvad kriterierne for målopfyldelse skal 

være. En del af handlingerne er uddybet med eksempler på konkrete systemændringer. Der er tale om eksempler – og ”listen” er ikke udtømmende. 

Eksemplerne er typisk hentet fra Advice Digitals rapporter (kvalitativ og kvantitativ).  

Der er angivet en tidshorisont på kort/mellem/lang. Det er et forsigtigt skøn. Det vil afhænge af prioritering og hvad der ellers bliver sat i gang. Dog vil 

handlinger, som evt. kræver lov-/bekendtgørelsesændring have en længere tidshorisont.  



 
 

2 
 

Handlinger 
Område: Fokus på mindre erfarne brugere - selvstændigt erhvervsdrivende/små virksomheder /lejlighedsvise brugere (de mest utilfredse) 

Mål for Handlingsplanen: At gøre det lettere for de mindre erfarne brugere at bruge EfterUddannelse.dk 

Kriterier for at målet er opnået: 
At disse respondenter/målgrupper udtrykker større tilfredshed med EfterUddannelse.dk i en senere brugervenlighedsmåling 

 

ID  Handling Mål med handling Ansvarlig/ressourcer Tidshorisont Afhængigheder 

F1 →Vi foreslår at, der udvikles en 
”light-udgave” af virksomhedens 
side målrettet brugere, som kun 
benytter systemet sjældent.  
 
→Vi foreslår at brugerne selv skal 
kunne vælge, om de vil benytte en 
”let” version af systemet eller den 
mere avancerede, der oftest 
ønskes af større virksomheder. 
 
→ Vi foreslår, at fx at alle 
tilmeldinger/VEU-ansøgninger 
automatisk er fremsøgt, når man 
som virksomhed logger ind på 
light-udgaven 
 
→ Vi foreslår, at fx at 
masseindtastningsfunktioner 
”fjernes” fra ”light-udgaven”, så 
brugeren ikke forstyrres af nogle 
funktioner, som han/hun ikke har 
brug for 
 
→ Vi foreslår, at der udvikles et 
særligt tilmeldingsflow tilpasset 

Skal gøre det nemmere for 
den lejlighedsvise bruger at 
tilmelde medarbejdere/sig 
selv til kurser og ansøge om 
VEU-godtgørelse.  
 
Konceptet med let/svær 
kendes fra andre systemer, 
f.eks. netbanker, hvor f.eks. 
Let-bank anerkendes af 
brugere for dets simple 
interface. 
 
 
 
 

STIL i samarbejde med 
brugere 
 

Mellem 
tidshorisont. 
 
Analysearbejde 
igangsættes snarest 

Kræver 
systemudvikling. 
 
Skal designes i 
samarbejde med 
målgruppen fx vha. 
papirprototyper. 
 
Hænger sammen 
med handlinger 
mhp. at forbedre 
VEU-ansøgning og 
tilmelding. 
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den lejlighedsvise 
virksomhedsbruger (se handlinger 
vedr. tilmeldinger) 

F2 →Vi foreslår, at krav om 
rettigheder fjernes for 
virksomheder med selskabsform 
”enkeltmandsvirksomhed” (hvis 
dette sikkerhedsmæssigt er 
forsvarligt) 

Anskaffelse af 
rettigheder/login til 
systemet vurderes af mange 
som unødigt besværligt.  
 

Undervisningsministeriet/ 
STIL 
 

Mellem tidshorisont 
 

Kræver 
systemudvikling. 
 
Undersøg praksis i 
andre lignende 
løsninger 
 
Undersøg om det er 
tilstrækkeligt i 
forhold til 
beskyttelse af 
personlige data. 

F3 →Vi foreslår, at det ekspliciteres, 
at kursusadministratoren 
tilmelder andre medarbejdere. Fx. 
via teksten ”Jeg tilmelder en 
kollega på vegne af 
virksomheden”. 
 
→Vi foreslår at brugerne kun 
træffer profilvalget 1 gang, og at 
det så fremover benyttes som 
default, da de i praksis ikke vil 
have behov for at logge ind med 
forskellige profiler.  
 
→Vi foreslår, at valget til 
kursusadministratorer placeres 
øverst 
 
→Vi foreslår, at der kommer en 

Brugeranalyse viser, at 
brugerne ofte vælger login 
med forkert profiltype 
(medarbejderlogin i stedet 
for kursusadministrator 
login).  
 
 
 

STIL 
 

Kort tidshorisont 
 

Kræver 
systemudvikling  
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mere sigende fejlbesked, hvis man 
logger ind med ”forkert” NemID i 
forhold til valgt profil (hvis man fx 
logger ind som 
kursusadministrator med privat 
NemID eller omvendt) 

 

Område: Hjælp og vejledning 

Mål for Handlingsplanen: At brugerne får den hjælp og vejledning, som de har brug for mens de bruger EfterUddannelse.dk 

Kriterier for at målet er opnået: 
At administrative medarbejdere på skolerne udtrykker større tilfredshed i en senere brugervenlighedsmåling – herunder at færre oplever, at de 
bruger for meget tid på support og vejledning 
At de øvrige respondenter udtrykker større tilfredshed med muligheden for at få hjælp til systemet i en senere brugervenlighedsmåling. 

 

ID Handling Mål med handling Ansvarlig Tidshorisont Afhængigheder  

H1 →Vi foreslår, at der i 2015-2016 
etableres en central hotline som 
supplement til 
uddannelsesstedernes support og 
vejledning. 
 
→Vi foreslår, at man på 
EfterUddannelse.dk kan finde 
kontaktoplysninger på hotline 
(telefonnr. /mail), så brugeren (i 
konteksten) kan se, hvor han/hun 
kan få hjælp. 
 

Skal gøre det nemmere for 
brugeren, at se, hvor 
han/hun kan få hjælp til 
systemet. 
 
Skal aflaste 
studiesekretærerne på 
skolerne, der jf. 
brugeranalysen oplever, at 
de bruger for meget tid på at 
vejlede kursister og 
virksomheder (mere end 60 
% af studiesekretærerne 
synes, at de bruger for 
meget tid og savner at kunne 
henvise til en central 
support). 

Undervisningsministeriet 
STIL eller skoler 

Kort/mellem 
tidshorisont 

Det skal besluttes, om 
den centrale hotline 
skal ligge i STIL-regi 
eller i ”skole-regi” (en 
fordel, hvis den 
centrale support har 
adgang til EASY-data). 
 
Support skal 
etableres. 
Kræver 
systemudvikling at 
henvise til hotline fra 
EfterUddannelse.dk. 
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H2 →Vi foreslår, at der generelt 
tænkes kontekstspecifik hjælp på 
EfterUddannelse.dk (dvs. hjælp til 
de specifikke spørgsmål på siden) 

Skal tydeliggøre for 
brugeren, hvad han/hun skal 
gøre og hvorfor i den 
specifikke kontekst (dvs. 
hjælp til de enkelte 
spørgsmål) 

STIL Kort tidshorisont Kræver 
systemudvikling og 
dialog med 
fagkontorer om 
hjælpetekster 

H3 →Vi foreslår, at overskrifterne 
”Sådan bruger du portalen”, 
”Interaktive e-guides” og 
”Vejledninger og support” 
nedtones visuelt, så de ikke 
fremtræder som knapper, men 
tydeliggøres, at alt indholdet 
under overskrifterne er guides og 
vejledninger 

Brugeranalysen viste, at 
enkelte uerfarne brugere 
fejlagtigt troede, at de fik 
adgang til systemet  

STIL Kort tidshorisont Kræver 
systemudvikling 

H4 →Vi foreslår, at der gennemføres 
en fornyet 
kommunikationsindsats om 
EfterUddannelse.dk fx i form af 
informationsmøder og/eller 
erfamøder for 
virksomheder/selvstændige  

Det er altid godt at 
informere ifm. større 
ændringer og en del 
betjeningsproblemer kan 
formentlig løses ved 
information/dialog 

Undervisningsministeriet, 
STIL, uddannelsessteder 

Mellem/lang 
tidshorisont 

Kræver at systemet er 
klar til at blive 
præsenteret på 
møderne, dvs. en 
række af de i 
handlingsplanen 
beskrevne handlinger 
skal først være 
gennemført  
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Område: Forbedring af VEU-ansøgning 

Mål for Handlingsplanen: VEU-ansøgning var et af de områder, som brugerne i den kvantitative undersøgelse har fundet vigtigst at forbedre. De her 
skitserede handlinger skal give brugerne en oplevelse af, at VEU-ansøgningen er blevet forbedret. 

Kriterier for at målet er opnået: 
At respondenter udtrykker større tilfredshed med VEU-ansøgningen i en senere brugervenlighedsmåling  

 

ID Handling Mål med handling Ansvarlig Tidshorisont Afhængigheder  

V1 →Vi foreslår, at det 
tydeliggøres, hvordan brugeren 
kommer fra resumé til at 
udfylde manglende oplysninger 
i en VEU-ansøgning 

Brugeranalysen viste, 
at det ikke er tydeligt 
for alle brugere, 
hvordan de får udfyldt 
manglende 
oplysninger i 
ansøgningen om VEU-
godtgørelse 

STIL Kort tidshorisont 
 

Kræver systemudvikling 

V2 →Vi foreslår, at VEU-
ansøgningsskemaet forsøges 
simplificeret: Er der fx 
spørgsmål, som kan udgå af den 
digitale VEU-ansøgning, fordi 
oplysningen kan hentes på 
anden vis eller fordi oplysningen 
ikke længere er relevant (ved 
regelforenkling) 

At reducere antallet af 
spørgsmål i VEU-
ansøgningsskemaet 
med henblik på at 
forenkle udfyldelsen 
heraf. 
 
Jf. præsentation af 
brugeranalyse på 
referencegruppemøde: 
” Et simpelt, hurtigt 
forløb er altid at 
foretrække. 

Undervisningsministeriet, 
STIL 

Mellem/lang 
tidshorisont. 
 
Analysearbejde sættes i 
gang snarest. 

Kræver evt. lov-
/bekendtgørelsesændringer, 
evt. nye integrationer. 
 
Kræver systemudvikling i 
EfterUddannelse.dk og evt. i 
sagsbehandlingssystemer. 
 
 

V3 → Vi foreslår, at hjælpen 
forsøges givet i den relevante 
kontekst i indholdsfeltet frem 

At gøre det tydeligt for 
brugeren, hvad denne 
skal gøre og svare. 

STIL Kort tidshorisont 
 
 

Kræver systemudvikling 
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for i højre spalte. 
Eksempler herpå: 
 
→Vi foreslår, at der fx vises 
startdato på kursus i 
forlængelse af spørgsmål om 
”ansat 14 dage forud for kursets 
start”. 
 
→Vi foreslår, at der fx tilføjes 
oplysning om VEU-godtgørelse-
beløb som hjælp til spørgsmål 
om løn er ”større eller mindre 
end VEU-godtgørelsen”  

Jf. præsentation af 
brugeranalyse på 
referencegruppemøde: 
” Et simpelt, hurtigt 
forløb er altid at 
foretrække. Et længere 
forløb kan dog stadig 
gøres til en ok 
oplevelse, hvis det 
konsekvent er tydeligt 
for brugeren, 
hvad denne skal gøre 
og svare”. 
 

V4 →Vi foreslår, at der tilbydes 
ekstra hjælp til at huske 
ansøgningsfrist 
 
→Vi foreslår, at der fx oplyses 
om VEU-ansøgningsfrist i 
tilmeldingskvittering. 
 
→Vi foreslår fx, at der tilbydes 
mulighed for at indtaste e-mail-
adresse, hvortil 
påmindelsesmail skal sendes, 
hvis systemet ikke automatisk 
foreslår en sådan.  
 
→Vi foreslår fx, at der tilbydes 
mulighed for at rette en af 
systemet foreslået mail-adresse 
til ”påmindelsesmail”  
 

Skal afhjælpe, at 
brugerne ansøger for 
sent.   

STIL i samarbejde med 
brugere 

Kort/mellem tidshorisont 
 
 
 
 

Kræver systemudvikling og 
evt. afprøvning på 
papirprototype. 
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→Vi foreslår fx, at der gives 
mulighed for oprette en 
begivenhed i brugerens 
kalender, når det bliver muligt 
at signere en VEU-ansøgning 
 
→Vi foreslår, at der tilføjes en 
pop-up på virksomhedens side, 
som gør brugeren opmærksom 
på eventuelle ikke-afsendte 
VEU-ansøgninger  

V5 →Vi foreslår, at processen i 
forbindelse med oprettelse, 
udfyldelse og afsendelse af 
VEU-ansøgning gøres mere 
tydelig, så brugeren ikke er i 
tvivl om, hvordan han/hun 
finder, opretter og sender en 
VEU-ansøgning. 
 
→Vi foreslår fx, at 
kolonneoverskrift omdøbes fra 
Ansøgninger til VEU-
ansøgninger 
 
→Vi foreslår, at det 
tydeliggøres, hvordan man 
opretter/åbner en VEU-
ansøgning fx ved at tilføje 
knap/link ud for hver tilmelding 
i kolonnen Ansøgninger  
 
→Vi foreslår fx, at det 
tydeliggøres, hvordan man 

At gøre det tydeligere 
for brugeren, hvordan 
og hvor man udfylder 
en VEU-ansøgning og 
hvordan og hvornår 
man sender en VEU-
ansøgning 

STIL i samarbejde med 
brugere 

Kort/mellem tidshorisont 
 
Kort horisont: 
Omdøbe 
kolonneoverskrifter m.v. 
 
Mellem/lang horisont: 
Bedre 
procesunderstøttelse for 
de mindre erfarne 
virksomhedsbrugere på 
særligt designet side (F1) 

Kræver systemudvikling og 
brugerinddragelse (test på 
papir prototype) 
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sender en VEU-ansøgning 
 

V6 →Vi foreslår, at der åbnes for, 
at VEU-ansøgning kan sendes i 
forlængelse af tilmeldingen 
(ophæve ”signeringsregler”) 

Skal give brugerne 
mulighed for at 
tilmelde og ansøge 
samtidigt 

STIL Lang tidshorisont 
 
 
 
 
 
 

Kræver nærmere analyse og 
systemudvikling. 
Kræver bedre håndtering af 
ændringer, så a-kasserne 
kan sagsbehandle på 
korrekt grundlag. Dvs. det 
skal gøres lettere for a-
kasse at tolke og få indlæst 
ændringer. 

V7 →Vi foreslår, at der indføres 
mere automatik i udfyldelse af 
VEU-ansøgning fx ved at lade 
systemet huske oplysninger fra 
tidligere ansøgninger eller ved 
at lade systemet hente 
oplysninger fra 
brugerindstillinger 
(stamoplysninger knyttet til 
specifik bruger/kursist) 

Skal hjælpe brugerne, 
så de ikke oplever 
tidsspilde og bliver 
forvirrede over at 
skulle afgive de samme 
oplysninger flere 
gange 

STIL Kort/Mellem tidshorisont Kræver systemudvikling 

V8 →Vi foreslår, at der kigges 
nærmere på navngivning af 
statusserne ”Ej relevant” og 
”Ingen aktive”’ 
 
→Vi foreslår, at der kigges 
nærmere på årsagsforklaringer 
til fx ”Ej relevant” 

Skal hjælpe brugerne 
til at forstå, hvorfor de 
fx ikke kan oprette en 
VEU-ansøgning 
(ansøgninger med 
status ”ej relevant”) 

STIL evt. i samarbejde 
med brugere 

Kort tidshorisont Kræver systemudvikling 
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Område: Forbedring af tilmelding 

Mål for Handlingsplanen: Tilmelding var et af de områder, som brugerne i den kvantitative undersøgelse har fundet vigtigst at forbedre. De her 
skitserede handlinger skal give brugerne en oplevelse af, at tilmeldingen er blevet forbedret. 

Kriterier for at målet er opnået: 
At respondenter udtrykker større tilfredshed med Tilmeldingen i en senere brugervenlighedsmåling og at der er flere, som svarer ”Nej aldrig” til 
spørgsmålet ”Oplever du problemer med kursustilmelding” 

 

ID Handling Mål med handling Ansvarlig Tidshorisont Afhængigheder 

T1 →Vi foreslår, at 
navngivningsprocessen 
tydeliggøres i 
virksomhedstilmeldingen 
 
→Vi foreslår fx, at linket 
”Rediger” omdøbes til Navngiv, 
så længe tilmeldingen ikke er 
navngivet 
 
 
 

Brugeranalysen viser, at 
navngivning af kursister 
kan være en udfordring 
- særligt for uerfarne 
kursusadministratorer 
(knapt 20 % af de 
kursusadministratorer, 
som har svært ved 
tilmelding, oplyser, at 
de har svært ved at 
navngive). 

STIL Kort tidshorisont 
 
 

Kræver systemudvikling 

T2 →Vi foreslår, at der tilføjes et nyt 
tilmeldingsflow, hvor tilmelding 
og navngivning sker i én og 
samme proces. Det nye 
tilmeldingsflow skal være et 
supplement til det eksisterende 
tilmeldingflow og målrettet 
kursusadministratorer, som ved, 
hvem de vil tilmelde. 
 

Brugeranalysen viser, at 
en del 
kursusadministratorer 
har svært ved at vide, 
hvordan de kommer 
videre eller 
gennemfører 
tilmeldinger, vide 
hvordan de finder 
tilmeldinger og vide, 
hvordan de navngiver 

STIL i samarbejde med 
brugere 

Mellem/lang tidshorisont 
 

Kræver systemudvikling 
og brugerinddragelse 
(test på papir prototype) 
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tilmeldinger. 

T3 →Vi foreslår, at 
tilmeldingsprocessen 
simplificeres 
 
→Vi foreslår fx, at det 
tydeliggøres, hvilke spørgsmål, 
der skal udfyldes og hvilke 
spørgsmål, der kan springes over 
 
→Vi foreslår fx, at det 
undersøges, om der er spørgsmål 
som kan udgå, fordi oplysninger 
kan hentes på anden vis eller 
fordi oplysning ikke længere er 
nødvendig (fx spørgsmål om 
indkvartering, hvis 
uddannelsessted ikke tilbyder at 
arrangere indkvartering) 
 

Brugeranalysen viser, at 
en del 
kursusadministratorer 
har svært ved at udfylde 
oplysninger om 
kursusdeltagere. 

STIL Mellem/lang tidshorisont Kræver systemudvikling 
 
Kræver evt. lov-
/bekendtgørelses-
ændringer, evt. nye 
integrationer, hvis 
oplysninger evt. skal 
hentes på anden vis. 

T4 →Vi foreslår, at der indføres 
mere automatik i udfyldelse af 
tilmeldingsoplysninger fx ved at 
lade systemet huske oplysninger 
fra tidligere tilmeldinger eller ved 
at lade systemet hente 
oplysninger fra 
brugerindstillinger 
(stamoplysninger knyttet til 
specifik bruger/kursist) 

Brugeranalysen viser, at 
mange brugere har 
svært ved at udfylde 
oplysninger om 
kursusdeltagere 

STIL Kort/Mellem tidshorisont Kræver systemudvikling 

T5 → Vi foreslår, at der tilføjes 
hjælp i den relevante kontekst i 
tilmeldingen/hjælp til 
indholdsfeltet/de enkelte 

At gøre det nemmere 
for brugerne at forstå 
hvad de skal udfylde, så 
oplysningerne bliver 

STIL Kort tidshorisont Kræver systemudvikling 
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spørgsmål. 
 
Eksempler herpå: 
→Vi foreslår fx, at der tilføjes 
hjælp til tilmeldinger navngivet 
med ”Afventer cpr-register” 
 
→Vi foreslår fx, at der tilføjes 
hjælp til at finde arbejdsgivers 
cvr-nummer (kursisttilmelding) 
 
→Vi foreslår fx, at der tilføjes 
hjælp til valg af fag ved Åbent 
værksted fx oplysning om, at 
man kan vente med at vælge fag 
 
→Vi foreslår, at der tilføjes hjælp 
til felt e-mail og mobilnummer 
med oplysning om, hvad 
oplysningen skal bruges til  
 
→Vi foreslår, at det tydeliggøres 
at gymnasiale uddannelser som 
STX, HTX m.m. hører under 
kategorien ’ufaglært'  
 

korrekte. 

T6 →Vi foreslår, at der kigges på 
svartider i forbindelse med 
tilmeldinger  
 

Skal afdække, om der er 
svartidsproblemer og 
hvad der evt. kan gøres 
ved det 

STIL Kort/mellem tidshorisont Analyse bør afvente at 
alle uddannelsessteder 
er omlagt til EASY-C (der 
pågår pt. en omlægning 
fra decentral til central 
drift) 

T7 → Vi foreslår, at der kigges på 
fejlbeskeder i forbindelse med 

Skal fx sikre, at 
brugeren får en sigende 

STIL Kort/mellem tidshorisont Kræver systemudvikling 



 
 

13 
 

tilmeldinger  
  

besked, hvis det fx ikke 
er muligt at sende 
tilmelding til 
uddannelsesstedet pga. 
svartidsproblemer eller 
andet  

T8 → Vi foreslår, at det undersøges, 
om det er muligt at gemme 
oplysninger undervejs i 
tilmeldingsprocessen uanset at 
alle oplysninger ikke er indtastet. 
Dvs. at ufærdige tilmeldinger 
gemmes og kan tilgås ved 
fremtidige sessioner. 
 

Skal sikre at brugeren 
kan vende tilbage 
senere for at gøre 
arbejdet færdigt.  

STIL Kort/mellem tidshorisont Kræver systemudvikling, 
hvis der skal kunne 
gemmes undervejs. Skal 
sikre, at brugeren ikke 
glemmer at sende 
oplysninger til 
uddannelsessted. 
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Område: Forbedring af kursussøgning 

Mål for Handlingsplanen: Kursussøgning var et af de områder, som brugerne i den kvantitative undersøgelse har fundet vigtigst at forbedre. De her 
skitserede handlinger skal give brugerne en oplevelse af, at kursussøgningen er blevet forbedret 

Kriterier for at målet er opnået: 
At respondenter udtrykker større tilfredshed med Kursussøgningen i en senere brugervenlighedsmåling og at færre nævner kursussøgning som et af 
de områder, der er vigtigst at forbedre 

    

ID Handling Mål med handling Ansvarlig Tidshorisont Afhængigheder 

K1 →Vi foreslår, at det undersøges, 
om den ny kursussøgning 
(indført i november 2014) løser 
de i brugeranalysen belyste 
problematikker 

At få afdækket, om der 
skal iværksættes 
handlinger til at 
imødekomme de 
problematikker, som 
ikke er løst med den nye 
søgning 

STIL Kort/mellem tidshorisont Kræver systemudvikling, 
hvis den nye 
kursussøgning ikke løser 
de belyste 
problematikker 

K2 →Vi foreslår, at der i 
beskrivelsessystemet arbejdes 
videre med kursustitler og 
kursusbeskrivelser, så disse 
matcher typiske søgeord 

Skal sikre at kursister og 
virksomheder kan finde 
relevante kurser 

Efteruddannelsesudvalg Mellem/lang tidshorisont Arbejdet er i gang. 
Hvis der skal tilføjes 
ekstra felter/oplysninger 
i fagbeskrivelse kræver 
det systemudvikling i 
uddannelsesadmini-
stration.dk og i 
EfterUddannelse.dk (hvis 
oplysning skal vises i 
kursusbeskrivelse) 

K3 →Vi foreslår, at muligheden for 
at søge på kategori synliggøres i 
kursussøgning 
 
→Vi foreslår fx, at søgning på 
kategori tænkes ind i ”Udvidet 
søgning”  
 

At gøre det nemmere 
for ”uafklarede” 
brugere at finde et 
relevant kursus, ved at 
synliggøre søgning på 
fagområde 

STIL Kort/mellem tidshorisont Kræver systemudvikling 
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K4 →Vi foreslår, at søgeord fremgår 
i kontekst til søgeresultatet 

Tydeliggøre for 
brugeren, hvorfor 
søgeresultatet er fundet 
relevant (vise match 
med søgeord)  

STIL Kort tidshorisont Kræver systemudvikling 

Metode for brugerinddragelse (usability) 
Brugerundersøgelserne af EfterUddannelse.dk i efteråret 2014 har vist, at systemets brugervenlighed (usability) på flere områder kan væsentligt 

forbedres. Undersøgelserne nævner mange forslag til forbedringer. 

For at være sikker på, at forbedringerne løser problemerne, foreslår vi at systemet usabilitytestes inden det relanceres – og at der afsættes tid til at 

implementere de ændringer, som testene viser, at der er behov for.  

Usabilitytestene kan foretages løbende, så der afholdes test, så snart en væsentlig ændring er foretaget i systemet. 

Hvis en ændring ikke er simpel, så kan der foretages usabilitytests på skitser i f.eks. word eller powerpoint eller sågar på papir. Det giver mulighed for 

at vurdere evt. alternativer på et så tidligt stadie som muligt.  

Til usabilitytestene skal der rekrutteres slutbrugere af EfterUddannelse.dk og indenfor målgruppen for ændringerne, dvs. mindre erfarne brugere 

f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, små virksomheder og lejlighedsvise brugere.  

Testene kan afholdes ved at besøge dem på deres arbejdspladser eller ved at afholde fjerntests. 

Til testene får brugerne en række relevante arbejdsopgaver med relation til EfterUddannelse.dk, som de skal prøve at løse, mens de bliver observeret 

og interviewet af STIL’s usabilityspecialister. Arbejdsopgaverne defineres i samarbejde med udviklingsteamet. 

Erfaringen viser, at med 5 brugere finder man 80 % af usabilityproblemerne.  

Efter usabilitytestene afrapporterer usabilityspecialisten til udviklingsteamet, og det besluttes hvilke problemer ifm. testene, der skal løses. Det 

afhænger af tid, pris og kvalitet. Hvis det er et større problem, kan det overvejes at usabilityteste igen for at være sikker på, at ændringen løser 

problemet. I den situation kan man godt nøjes med 3-4 slutbrugere. 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
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Punkt 6: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

  c) Status på tilsyn med AMU 
    

Materiale:  Status på tilsyn med AMU 
 

Bemærkninger: Ingen. 
 

Behandling: Til orientering. 
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17. februar 2015 
Sags nr.: 
136.22M.271 
 

Status på tilsyn med AMU 
 
TaskForce AMU har i perioden 2012-2014 gennemført mere end 150 
uanmeldte tilsynsbesøg. Tilsynsbesøgene omfatter alle geografiske dæk-
ningsområder og offentlige såvel som private AMU-udbydere.  
 
Tilsynet har været tilrettelagt med udgangspunkt i forskellige opmærk-
somhedspunkter, herunder fx virksomhedsforlagte kurser, opretholdelse 
af produktion, F/I-kurser, timelæreransættelser og tillægspriser. Op-
mærksomhedspunkterne er valgt ud fra en risikobetragtning baseret på 
tidligere sager og ny viden indsamlet i forbindelse med tilsynsbesøgene. 
 
Endvidere har Rigsrevisionens beretning nr. 3/12 om utilsigtet anvendel-
se af AMU ligeledes dannet grundlag for tilrettelæggelsen af tilsynet. 
Rigsrevisionen konkluderede bl.a., at der med ”…fordel kan inddrages ele-
menter af uanmeldt kontrol på risikoområder.” 
 
Tilsynsbesøg 2012-2014 
Opmærksomhedspunkter 2012 2013 2014 
Virksomhedsforlagt 7 33 20 
Tillægspriser m.v. - 14 7 
AMU-mål 10 19 15 
Øvrige 8 15 8 
I alt 25 81 50 
 
Der er på baggrund af tilsynsbesøgene rejst sager om manglende målop-
fyldelse (AMU-mål), ulovlig afkortning, VEU-godtgørelse, timelæreran-
sættelser og tillægspriser.  
 
Samlet set viser tilsynet med AMU dog en positiv udvikling med langt 
færre og mindre alvorlige sager sammenlignet med tidligere. Tilsynsbesø-
gene viser også, at AMU-udbyderne generelt tilrettelægger og gennemfø-
rer AMU i overensstemmelse med reglerne.  
 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør marts 2015 styrelsens tilsyns-
beretning for 2014, hvor der også vil indgå et afsnit om arbejdsmarkeds-
uddannelser. 
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