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

Den 21. november 2016

Referat af
39. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
onsdag den 21. september 2016
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
- VEU-rådets mødeaktivitet i 2. halvår 2016 – det er foreløbig tanken at aflyse mødet i
november
- Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt)
- Orientering om FFL 2017
3. Orientering fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
A) Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser (materiale vedlagt), herunder
- Nedsættelse af ekspertgruppe, der skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen – og
efteruddannelsesområdet (materiale vedlagt)
- Oversigt over AMU-her-og nu forslag i trepartsaftalen
(materiale vedlagt)
B) Sag om sigtelser for bedrageri med AMU-beviser på grundlæggende vagt (mundtlig
orientering)
4. Ansøgning om FKB fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,
Kommunikation og Ledelse (HAKL) (materiale vedlagt)
5. Ansøgning om FKB fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) (materiale vedlagt)
6. Ansøgning om FKB fra Mejeri – og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) (materiale
vedlagt)
7. Ansøgning om FKB fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR)(materiale vedlagt)
8. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 2016 (materiale vedlagt)
9. Eventuelt
------------------------Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Anne Bruvik-Hansen, Pia Maul Andersen,
Claus Eskesen, Charlotte Netterstrøm, Martin Liebing Madsen, Gerda Thomassen, John Meinert
Jacobsen, Rasmus Enemark, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Louise Holm Sommer, Thomas
Christensen, Niels Henning Holm Jørgensen, Lise Aaen, Kristine Wiberg Plougsgaard, Michael KaasAndersen, Hanne Pontoppidan, Kristian Bak, Signe Tychsen Philip.
Fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Lisbeth Bang Thorsen, Jens Krogstrup,
Lisbeth Halmø Nørholm, Mette Lyshøj, Michelle Adrian, Anne Elkjær (sekretær).
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Afbud fra: Per Paaskesen, Martin Grønbæk Jensen, Pia Antonsen, Jakob Krohn-Rasmussen,
Christoffer Jørgensen, Kasper Munk Rasmussen, Benny Yssing, Jannik Bay, Helle Osmer Clausen,
Niels Henriksen.
---------------------------Formanden bød indledningsvist velkommen til Kristine Wiberg Plougsgaard, KL – ny repræsentant
for de offentlige arbejdsgivere.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2. Meddelelser fra formanden
a) VEU-rådets mødeaktivitet i 2. halvår 2016 – det er foreløbig tanken at aflyse mødet i
november
Formanden oplyste, at forretningsudvalget har drøftet, om det på grund af trepartsarbejdet er
temadrøftelse og andre emner i øvrigt, som det ikke vil være hensigtsmæssigt at drøfte i VEUrådet i løbet af efteråret.
Forretningsudvalget vil derfor foreslå, at det planlagte møde den 16. november 2016 aflyses,
men at mødet den 15. december 2016 afholdes som planlagt.
LO var enig i at aflyse mødet i november og at fastholde mødet i december. Men
understregede, at rådets arbejde skal fortsætte på trods af ekspertgruppens arbejde. Det blev
foreslået, at formanden for ekspertgruppen, Jørgen Søndergaard, bliver inviteret til rådets møde
i december måned, hvilket der var enighed om i rådet.
b) Høringer og udtalelser siden sidst
Formanden henviste til det udsendte materiale.






c) Orientering om FFL 2017
Formanden henviste til de udsendte orienteringsbreve og til Signe Tychsen Philip, der
fremhævede følgende fra finanslovsforslaget med relevans til de almene og erhvervsrettede
voksenuddannelser:
Initiativerne fra Trepartsaftalen, herunder AMU-her-og nu initiativerne vil blive medtaget på
ændringsforslag til finansloven.
Der er foreslået nye tælleregler på avu. Tælledagen på avu ændres fra at ligge 20 pct. inde i forløbet til
40 pct. inde i forløbet. Det gælder fortsat, at en tælleperiode ikke må krydse et årsskifte. Som
kompensation for halvdelen af den forudsatte nedgang i tilskud som følge af omlægningen opjusteres
taksterne til avu med i alt 2,3 pct. i 2017.
Tilskuddet til ordblindeundervisning for voksne tilpasses fra 2017 og frem i overensstemmelse hermed.
Det betyder, at undervisningstaxameteret til ordblindeundervisning nedsættes med 32,3 pct. fra 2017 og
frem. Undervisningstaxameteret til ordblindeundervisning er fastsat ud fra en forventning om
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gennemsnitlige holdstørrelser på 2,5 kursister. Den realiserede holdstørrelse er imidlertid i gennemsnit
ca. 4,5 kursister.
Der sker en rebudgettering af EVE-rammen på 30 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, idet der i de seneste år
er realiseret en betydeligt lavere aktivitet end forventet på AMU. Rebudgetteringen påvirker ikke
taksterne, men alene forbrugsrammen.
Der er afsat midler til permanentgørelsen af forsøget med FVU for tosprogede, der forventes at træde i
kraft 1. januar 2017.
For såvel VUC som erhvervsskoler og AMU-centre gælder, at omprioriteringsbidraget på 2 % årligt fra
2016 på Finanslovsforslaget for 2017 er videreført i 2020 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct.
Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i 2017, knap 4 pct. i 2018, knap 6 pct. i 2019 og
knap 8 pct. i 2020. Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.

LO udtrykte undren over, at omprioriteringsbidraget på VEU-området fastholdes, samtidig med at der i
forbindelse med trepartsforhandlingerne har været enighed om, at der efterlyses tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft i Danmark, og når der netop er indgået en aftale mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter, hvor der er enighed om at iværksætte en række initiativer for at sikre
lønmodtagerne gode muligheder for løbende opkvalificering ved at styrke VEU-området og
imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.
Uddannelsesforbundet var bekymret over fastholdelsen af omprioriteringsbidraget specielt i forhold
til ordblindeområdet og påpegede derudover, at konsekvenserne af et ændret optællingstidspunkt på
avu reelt ville betyde en kraftig besparelse på området, hvilket er særdeles bekymrende i en tid, hvor avu
netop skal sikre, at unge med utilstrækkelige almene kvalifikationer efter grundskolen, opnår de
niveauer, der er nødvendige for optagelse på og gennemførelse af eud. En besparelse i den
størrelsesorden, der ligger i ændringer i tælledagene, vil give problemer for eud optaget.
Repræsentanten fra DE-G – Lederne oplyste, at mange erhvervsskoler allerede er pressede
på grund af omprioriteringsbidraget, og et pres på eud giver videre bekymring til efteruddannelsen
og dermed for AMU-området.
DA udtrykte bekymring for prioriteringen, når man i forbindelse med trepartsforhandlingerne
iværksætter konkrete initiativer til styrkelse af AMU og nedsætter en ekspertgruppe, mens man samtidig
strammer på omprioriteringsbidraget.
Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler
og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne fandt det ligeledes bekymrende især med
besparelserne på ordblindeområdet, hvor man nu har brugt de sidste 10 år på at opbygge gode tilbud.
Han erindrede om formålsparagraffen i lov om FVU og ordblindeundervisning, nemlig at formålet med
ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig
skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke
ydes i henhold til anden lovgivning. Dette stiller krav til tilrettelæggelsen af undervisningen.
Formanden takkede for orienteringen og de faldne bemærkninger.
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Ad 3. Orientering fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Ad A) Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser, herunder
a) Nedsættelse af ekspertgruppe, der skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen
– og efteruddannelsesområdet og b) Oversigt over AMU-her-og nu forslag i
trepartsaftalen
Signe Tychsen Philip oplyste, at status nu var, at der var nedsat en ekspertgruppe med Jørgen
Søndergaard som formand og bl.a. med formanden for REU og formanden for VEU-rådet som
medlemmer. Ekspertgruppen har sættemøde den 11. oktober 2016 og skal aflevere anbefalinger til
regeringen inden udgangen af maj 2017.
Der vil blive nedsat en smal referencegruppe til at følge ekspertgruppens arbejde, og der vil blive
nedsat en større følgegruppe, der vil bestå af de organisationer mv., der deltog i
trepartsforhandlingerne.
Formanden fandt det meget positivt, at han var blevet bedt om at deltage i arbejdet, og han glædede
sig til at komme i gang. Han ville i muligt omfang prøve at sige et par ord om arbejdet på de
kommende møder i rådet.
Uddannelsesforbundet fandt med henvisning til indholdet i trepartsaftalen, at man fra lærerside
kunne have nyttig viden at bidrage med og spurgte, om lærerne blev repræsenteret i enten referenceeller følgegruppe.
Signe Tychsen Philip oplyste, at der ikke vil være lærerorganisationer repræsenteret i
referencegruppen og følgegruppen.
Lisbeth Bang Thorsen henviste til den udsendte oversigt over AMU-her-og nu forslagene og
oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte indholdet i friinstitutionsforsøget. Der er
begrænsning i forhold til, hvad der kan køres forsøg med, men fx kan man se på markedsføring,
lokalt tilpassede uddannelsesmål, fleksibilitet. Derimod kan der ikke køres forsøg med fx
godtgørelsesreglerne. I forhold til tidshorisonten håber ministeriet på, at der vil være en
ansøgningsfrist for institutionerne omkring efterårsferien. Håbet er, at der vil være et katalog af
forslag som input til ekspertgruppen. Hun oplyste supplerende, at flere af forslagene, som det
fremgår af oversigten, vil træde i kraft 1. januar 2017.
Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af
Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne spurgte, om
friinstitutionsforsøget også kan gælde for fx sprogcentrene i forhold til forsøg med FVU og AMU,
eller om der var tale om lukkede forsøg.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at forsøget vil blive tilbudt de institutioner, der har en
udbudsgodkendelse til AMU, men at ansøgninger kan skabes i samarbejde med andre
samarbejdspartnere.
LO fandt, at det var godt, at arbejdet nu er skudt i gang og fandt det positivt, at formanden for
VEU-rådet er med i ekspertgruppen, idet han har en god bagage med i arbejdet. LO håbede, at
arbejdet i VEU-rådet med serviceeftersynet af AMU og med beskrivelsen af barriererne i systemet
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vil kunne bruges i ekspertgruppens arbejde.
LO henviste til her- og nu initiativet om en hotline til www.efteruddannelse.dk og spurgte i den
forbindelse til forsinkelsen på den lovede light-udgave.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at den aftalte hotline er klar pr. 1. oktober 2016, og at
tidshorisonten for light-udgaven formentlig er lige efter årsskiftet.
DA henviste til oversigten over her-og nu forslagene og pegede på, at der udestår en afklaring af
tilskud til befordring i forhold til RKV til euv. Lisbeth Bang Thorsen bekræftede dette og mente,
at det vil blive løst.
DA spurgte, om takstforhøjelserne til fælleskataloget dækker begge fælleskataloger. Det er
efterfølgende blevet oplyst, at dette er tilfældet.
Signe Tychsen Philip oplyste, at takstanalysen som nævnt i materialet vil foreligge inden årets
udgang og formentlig vil kunne sættes på rådets dagsorden til mødet i december.
Ad B) Sag om sigtelser for bedrageri med AMU-beviser på grundlæggende vagt
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at politiet har rejst de første sigtelser for dokumentfalsk. STIL og
STUK har bidraget med materiale, og der er aftalt et fremadrettet tæt samarbejde med politiet.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste herudover, at Justitsministeriet har ønsket et møde med ministeriet om
den i VEU-rådet tidligere drøftede sag om vandelsbedømmelse.
Formanden takkede for orienteringen, og konstaterede, at Rådet udtrykte tilfredshed med initiativerne
i begge sager.
Ad 4. Ansøgning om FKB fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,
Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af den
ansøgte FKB 2287 Handel og logistik samt det foreslåede udbud.
Ad 5. Ansøgning om FKB fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af den
ansøgte FKB 2289 Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område samt det foreslåede udbud.
Ad 6. Ansøgning om FKB fra Mejeri – og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE)
Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af den
ansøgte FKB 2292 Pasning af dyr samt det foreslåede udbud.
Ad 7. Ansøgning om FKB fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR)
Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af den
ansøgte FKB 2290 Lager, terminal – og logistik samt det foreslåede udbud.
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Ad 8. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 2016
Formanden henviste til det udsendte materiale og fandt, at der var tale om det sædvanlige billede. Et
fald på AMU på 9 pct. i forhold til samme periode for 2015. En tilsvarende stigning på 9 % på FVUområdet, men et fald på ordblindeområdet var svarende til 22 pct. i forhold til samme periode 2015.
Han fandt denne udvikling bekymrende.
DA fandt, at man kan genkende det dystre billede. DA efterlyste trækprocenten på VEU-godtgørelsen.
Det er efterfølgende blevet oplyst fra ministeriet, at trækprocenten lå på knap 60 % i 2015.
Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler
og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne fandt, at det var naturligt med et fald i
ordblindeundervisningen, når man reducerer med 32 %.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der var ved at blive lavet en undersøgelse af ordblindeområdet, der
viser at det i stigende omfang er vanskeligere at udbyde eneundervisning på grund af økonomien.
Rapporten vil blive sendt til VEU-rådet, når den foreligger.
Ad 9. Eventuelt
 Lisbeth Bang Thorsen henviste til en pjece, udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,
om AMU-branchepakker og oplyste, at skolerne er klar til at kaste sig ind i opgaven.


LO spurgte, om tallene i VisKvalitet er valide, idet de undrede sig over, at svarprocenterne er så
lave. DA opfordrede til, at VisKvalitet får øget fokus og bliver brugt, idet
efteruddannelsesudvalgene finder, at det er et godt værktøj.
LO foreslog, at VisKvalitet kommer på dagsordenen på rådets møde i december måned.
DA spurgte, om det er muligt at bringe nye spørgsmål ind i systemet.
Lisbeth Bang Thorsen gav tilsagn om et statusnotat til rådets møde i december, hvor det også
indskærpes, at det er et værktøj, der skal bruges, og at der kan tages nye spørgsmål med. Efter
mødet er der desuden udsendt brev til alle AMU-udbydere med opfordring til øget brug af
VisKvalitet med henblik på at opnå højere svarprocenter.



Lisbeth Bang Thorsen oplyste på spørgsmål fra repræsentanten fra DE-G Lederne, at der er et
nyt styringskoncept på vej om udliciteringsaftaler på FVU og OBU-området.



LO opfordrede til, at ministeriet overvejer, om arbejdsmarkedsuddannelsen Introduktion til
arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) trænger til en revision, dette set i forhold til
efteruddannelsesudvalgenes øgede indsats i forbindelse med arbejdet med flygtninge og
indvandrerområdet.
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