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

Den 22. oktober 2015

Referat af
34. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
onsdag den 23. september 2015

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
0. Konstituering af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) for perioden 1. juni 2015
- 31. maj 2019
-------------------------------1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til ministeren for børn, undervisning og
ligestilling

3. TEMA-drøftelse ”Det regionale samarbejde herunder erfaringer fra RAR”
• Notat med bilag om det regionale samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses – og erhvervssystemet
• Oplæg v/direktør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor Syd og Fyn og afdelingschef Bent
Mikkelsen, Region Midtjylland
4. Ansøgning om flytning af udbudsgodkendelse fra VIA University College (VIA) til University College Nordjylland (UCN)
Punkter til orientering og eventuel drøftelse

5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 1. halvår 2015
6. Oversigt over garantikurser i AMU 1. oktober 2014 – 31. marts 2015
Meddelelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

7. Status på projekt Bedre EfterUddannelse.dk
8. Orientering om finanslovsforslaget 2016
9. Eventuelt

---------------------

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Anne Bruvik-Hansen, Pia Maul Andersen, Claus Eskesen,
Benny Yssing, Nanna Højlund, Martin Liebing Madsen, Gerda Thomassen, Niels Henriksen, John
Meinert Jacobsen, Ann B. Poulsen, Lone Folmer Berthelsen, Louise Holm Sommer, Sidse Frich Thygesen, Thomas Christensen, Lise Aaen, Kasper Munk Rasmussen, Jakob Sloth Petersen, Kristian Bak,
Helle Osmer Clausen, Frank Tonsberg og Signe Tychsen Philip.
Fra Undervisningsministeriet: Lisbeth Bang Thorsen, Jesper Nielsen, Kasper Warrer, Anne Mette
Vang - Rydall, Jens Krogstrup, Kasper Bruun Breinbjerg, Anna Raundal, Anne Elkjær (sekretær).
Afbud fra: Ejner K. Holst, Per Paaskesen, Pia Antonsen, Tina Voldby, Henning Gade, Martin Grønbæk Jensen, Hanne Pontoppidan, Niels Henning Holm Jørgensen, Christoffer Jørgensen.
------------------------
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Ad pkt. 0. Konstituering af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) for perioden 1.
juni 2015 - 31. maj 2019
Formanden henviste til, at konstitueringen på grund af valgudskrivelsen og det i den anledning aflyste
møde i rådet i juni måned først sker nu.
Efter en kort præsentationsrunde henviste formanden til, at rådet skal godkende de to forelagte forretningsordner dels for VEU-rådet dels for VEU-rådets forretningsudvalg. I forhold til VEU-rådets forretningsorden er denne udvidet i forhold til tidligere med en bestemmelse i § 6 stk. 7, der giver formanden mulighed for eventuelt efter drøftelse med forretningsudvalget at tillade, at andre end de beskikkede medlemmer, suppleanter og tilforordnede at deltage i møderne uden stemmeret, såfremt deres deltagelse skønnes at være af betydning for rådets arbejde. Han oplyste supplerende til forretningsordenen
for VEU-rådets forretningsudvalg, at VEU-FU består af Anne Bruvik-Hansen, LO, Ann B. Poulsen,
DA og han selv.
Rådet godkendte herefter de to forretningsordner.
Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden
Formanden oplyste, at han havde været til et hilse-på møde hos afdelingschef Arne Eggert, og at formanden efterfølgende har skrevet til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, og er blevet inviteret til et lille møde med hende den 2. december 2015. Samtidig har formanden inviteret hende til at
deltage i VEU-rådets halvdags-strategi- eftermiddag den 15. december 2015.
Som sekretariatet har skrevet til rådet om, så har VEU-FU besluttet, at det planlagte møde i VEU-rådet
den 15. december 2015 ”omdannes” til et halvdags-strategimøde. Det vil finde sted i København fra ca.
kl. 12.30 (starter med frokost)– ca. 17.00. På dette møde afholdes den planlagte temadrøftelse ”VEU i
fremtiden”. Udover oplægsholdere vil mødet – i lighed med tidligere strategidage – blive suppleret med
lidt gruppearbejde, der tidligere har vist sig nyttigt i forhold til at beslutte fx hvilke temaer VEU-rådet
skal koncentrere sig om fremadrettet.
Regeringen har annonceret trepartsdrøftelser i 2016, bl.a. om uddannelsesområdet, og som følge af
vækstaftalen fra 2014 skal der i 2016 gennemføres en styringsanalyse af AMU-området. Formanden så
frem til begge dele.
Ad pkt. 3. TEMA-drøftelse ”Det regionale samarbejde herunder erfaringer fra RAR”
Formanden henviste til det udsendte materiale, der på en god måde ridser snitfladerne mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesaktørerne op og bød velkommen til de to oplægsholdere: arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor Syd og Fyn og afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland.

De to oplægsholdere pegede bl.a. på følgende:
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Bent Mikkelsen:
• I regionen fokuseres på en kompetencebaseret vækstpolitik, der indtænker uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Der er nedsat et kompetenceråd, der består af de væsentlige aktører, der er
centrale for et frugtbart samspil mellem det uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitiske
område, herunder repræsentanter fra kommunerne i regionen, arbejdsmarkedets parter, RAR,
VEU-centre, vækstforum m.v.
• Kompetencerådet etablerer tværgående regionale aktiviteter og kommer bl.a. med bud på fremtidens kompetencebehov.
• Virksomhederne i Region Midt bliver hjulpet med at udarbejde kompetencestrategier. Det har
vist sig, at det er et behov for en professionel opsøgende funktion, der fra de tre områder tilsammen udgør ca. 300 personer, der går ud og vejleder, og de henviser til hinandens tilbud og
systemer.
• I regionen er man gået fra en konkurrencesituation til i dag at samarbejde på en god måde og i
fremtiden vil der forhåbentlig være tale om langt større grad af koordinering.
• En større koordinering i fremtiden kræver,
- at man anerkender hinandens forskelligheder i grænsefladerne mellem uddannelses- og erhvervs – og beskæftigelsespolitikken
- at man arbejder for mere videndeling og tillid mellem systemernes forskellige aktører
- at man arbejder systematisk med professionaliseringen af det opsøgende arbejde
Peter Graversen:
• Udgangspunktet er samarbejdsrelationer og ikke så meget formelle strukturer i systemerne.
• Vigtigt med høj grad af samspil mellem de 3 politikområder.
• Der er et godt samarbejde med de 4 VEU-centre i området, med beskæftigelsesreformen er dette blevet mere formelt, da VEU-centrene har fået sæde i RAR, hvilket giver en særlig dynamik.
• Det stiller større krav til et VEU-center bl.a. i forhold til at byde ind med fleksible løsninger, at
være paraply for alle og at medvirke til fælles løsninger på tværs af VEU-centre.
• VEU-centrene bør kunne have viden og kunne rådgive udover egne (VEU-center)grænser.
• Måske behov for øget samarbejde på bestyrelsesniveau mellem VEU-centrene og RAR. I nogle
regioner er der også allerede et godt samarbejde med vækstfora.
Såvel LO som DA takkede for det udsendte materiale, der gav et godt overblik over det regionale samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssystemet, og som blev underbygget af de
to oplæg.
Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter:
• Anerkendelse af det systematiske arbejde med at få de 3 politikområder til at spille sammen, og
af at man fx i Region Midt er kommet så langt.
• Spørgsmålet er, om man i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen har fokuseret for meget på den vertikale opkvalificering. De to oplæg peger mest på den horisontale opkvalificering.
• Herudover er det vigtigt at tænke voksen – og efteruddannelse bredt, og ikke kun fokusere på
AMU.
• Der blev opfordret til at indtænke sprogcentrene i VEU-drøftelserne.
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Spørgsmål om det er en barriere regionalt/lokalt, at der er forskellige antal af de forskellige aktører? De to oplægsholdere mener, at det kommer an på, hvem man skal samarbejde med og
ikke så meget på strukturen. I Region Midt kompenserer det oprettede Kompetenceråd for
eventuelle barrierer i antal.
Der blev efterlyst måder til at få RAR’s uddannelsespuljer brugt på en hensigtsmæssig måde, der
var enighed om at finde på noget mere målrettet.
Det blev henvist til EVA’s rapport om voksenvejledning, og at voksenvejledning er meget
komplekst og har mange aktører.
Der blev efterlyst større fleksibilitet i forhold til, at virksomhederne efterspørger bredere kompetencer hos de ledige, der deltager i 6-ugers jobrettede uddannelsesforløb. Man kunne tænke
sig forløb, der blev udvidet til fx 9 uger.

Formanden takkede de to oplægsholdere for inspirerende indlæg til diskussionen og takkede rådet for
en god drøftelse, herudover oplyste han, at de anvendte slides efterfølgende ville blive sendt til rådet.
Formanden kvitterede for den udsendte foreløbige tidsplan om positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
LO kvitterede for, at der blev god tid til efteruddannelsesudvalgenes arbejde. LO oplyste i øvrigt, at der
indenfor nogle områder opleves stillingskategorier, der ikke er kendt indenfor branchen, og at der måske er andre kategorier, der kan anvendes i stedet.
Repræsentanten fra Beskæftigelsesministeriet oplyste supplerende, at indkaldelsen af nye bidrag til
positivlisten snart ville blive sendt til efteruddannelsesudvalgene, og at eventuelle uklarheder over stillingskategorier kunne sendes til STAR, der herefter ville medtage dem i udsendelsen til efteruddannelsesudvalgene og i den nedsatte teknikergruppe under Beskæftigelsesrådet.
Ad pkt. 4. Ansøgning om flytning af udbudsgodkendelse fra VIA University College (VIA) til
University College Nordjylland (UCN)
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ministeriet efter EPOS’s udtalelse havde betragtet AMU-delen af
sagen som ret enkel, da der ikke blev tale om en udvidelse af antallet af udbydere.
LO bad om, at sagen blev sendt til EPOS med henblik på en fornyet vurdering, og gav samtidig tilsagn
om en hurtig sagsbehandling.
Formanden konstaterede, at rådet var enig i denne procedure, og at EPOS’s fornyede vurdering ville
blive sendt i en lynhøring til rådet.
Ad pkt. 5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 1. halvår 2015
Formanden spurgte, om tallene viser, at nedgangen i AMU-aktiviteten nu er stoppet.
LO fandt, at det var fint med positive tal, men hæftede sig ved, at trækket på VEU-godtgørelsen er for
nedadgående. LO mente ikke, at det var videre hensigtsmæssigt, såfremt mange ikke får søgt godtgørelse, hvis de er berettigede til det.
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DA fandt, at man her må have stor fokus på efteruddannelse.dk, som formentlig bærer en del af skylden.
Kasper Warrer mente ikke, at der findes en enkeltstående forklaring på det faldende træk på VEUgodtgørelsen. Han nævnte, at flere faktorer kunne spille ind, fx opstramningen af reglerne for at kunne
modtage VEU-godtgørelse som opfølgning på sagerne om utilsigtet anvendelse af godtgørelsen, at
godtgørelsen med genopretningsplanen fra 2010 blev ændret fra 100 til 80 pct. af dagpengesatsen, og de
nævnte udfordringer i forhold til efteruddannelse.dk.
LO pegede endelig på, at der med nedgangen på SOSU-området – for første gang i 10 år - i virkeligheden er tale om en god historie, da dette viser, at de store strukturelle ændringer indenfor området nu er
nået et mætningspunkt.
Repræsentanten fra Lederforeningen for VUC henviste til, at EUD-reformen spiller ind i forhold til
tallene på det almene område.
Ad pkt. 6. Oversigt over garantikurser i AMU 1. oktober 2014 – 31. marts 2015
Formanden fandt, at det fremsendte notat var nyttigt, og at der nu var tale om et højt aktivitetsniveau.
Repræsentanten fra Danske Erhvervsskoler – lederne, SOSU-lederforeningen og Foreningen af
forstandere og direktører ved AMU-centrene fandt, at der kunne være en risiko for, at aktiviteten
ville falde, hvis der kommer nedskæringer på skolerne.
LO fandt, at det er vigtigt, at efteruddannelsesudvalgene er i god dialog med skolerne, og tilføjede, at
mange af kurserne foregår rent faktisk i afviklingsmåden ”åbent værksted”, hvilket kan betyde, at der
kan være flere kursister, end de nævnte 8,7.
Ad pkt. 7. Status på projekt Bedre EfterUddannelse.dk
Formanden konstaterede i den følgende drøftelse, at
• rådet som udgangspunkt kvitterede for alt det arbejde, der bliver lagt i projektet.
• rådet fandt det meget uambitiøst, at man kun sigter efter at hæve brugertilfredsheden fra 3,6 til
3,8.
• vigtigheden af, at alle relevante enheder i ministeriet deltager i referencegruppens arbejde, blev
understreget.
• der blev udtrykt håb om, at den annoncerede light-version måske fremover kan bruges af alle.
• rådet henviste til, at virksomhederne mener, at efteruddannelse. dk er barrieren for at anvende
AMU.
• Det blev fra FTF foreslået, at man bruger andre målemetoder for succes/resultater. Fx hvor
mange af de brugere, der skriver efteruddannelse.dk i søgefeltet ender med at deltage/modtage
VEU-godtgørelse.
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Formanden fandt, at det er et konstruktivt arbejde, der foregår i den nedsatte referencegruppe, men at
han fandt, at jo mere ambitiøst projektet er, jo bedre, da der formentlig ikke er tvivl om, at systemet
fortsat har nogle problemstillinger indbygget, der kan medføre en barriere for virksomhedernes brug.
Ad pkt. 8. Orientering om finanslovsforslaget 2016
Kasper Warrer henviste til, at forløbet for finanslovsforslaget for 2016 på grund af tidspunktet for
Folketingsvalget har været atypisk. Regeringen fremsatte et finanslovsforslag ultimo august, som blot
var en teknisk fremskrivning, og et egentlig finanslovsforslag forventes fremsat tirsdag den 29. september 2015. I forhold til voksen – og efteruddannelsesområdet fremgår det bl.a., at uddannelsesområdet
også omfattes af omprioriteringsbidraget på 2 % årligt, det vil sige 2 % 2016, knap 4 % i 2017, knap
6 % i 2018 og knap 8 pct. i 2019. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.
Takstreduktionerne på 2 % årligt til finansiering af omstillingsreserven annulleres, ligesom den hermed
fremkomne pulje til initiativer på undervisningsområdet bortfalder.
Formanden bad om, at rådet i lighed med tidligere får en skriftlig orientering, når finanslovsforslaget
er fremsat.
Ad pkt. 9. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Næste møde den 18. november 2015.
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