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              Den 5. januar 2018 
 

 
Referat af 

46. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

torsdag den 14. december 2017 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

 

1 Godkendelse af dagsorden   

2 Meddelelser fra formanden 

1. Meddelelser vedr. spørgsmål, som blev fremført på VEU-rådsmødet den 21. juni 2017 

2. Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 

3. Planlagte møder i 2018 (materiale vedlagt) 

4. Rådets sammensætning (Opdateret medlemsliste vedlagt) 

 

3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet   

4 Temadrøftelse om VEU-rådets fremtidige opgaver på baggrund af trepartsforhandlinger-

nes rapport om et styrket, sammenhængende og mere fleksibelt voksen- og efteruddannel-

sessystem: 

 Indledning ved rådsformanden 

 Betydningen af trepartsaftalen ved DA og LO 

 Implementering ved Undervisningsministeriet 

 Temadrøftelse 

 

5 Ansøgning fra ETIE om godkendelse af otte nye FKB'er  

6 Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2018  

7 Status på AMU-tilsyn  

8 Status på Efteruddannelse.dk  

9 Evt  

 

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

 

 

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Thomas Felland, Pia Maul Andersen, 

Claus Eskesen, Per Påskesen, Charlotte Netterstrøm, Per Hansen, Martin Liebing Madsen, Niels Hen-

riksen, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Ilkay Aztout, Jakob 

Krohn-Rasmussen, Thomas Christensen, Niels Henning Holm Jørgensen, Kristine Wiberg Plougs-

gaard, Kasper Munk Rasmussen, Michael Kaas Andersen, Hanne Pontoppidan, Maj Jensen Bistrup, 

Signe Tychsen-Philip og Henrik Saxtorph (sekretær). 

 

Fra Undervisningsministeriet: Jesper Nielsen, Lisbeth Bang Thorsen, Kasper Warrer, Jesper Stæhr 

Mikkelsen, Mads Justesen, Benedicte Dahlberg, Anne Sofie Høgh. 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Det bemærkes, at punkt 4, Temadrøftelsen, herefter blev behandlet af hensyn til tiden. Referatet følger 

dog dagsordenens rækkefølge. 

 

Ad 2. Meddelelser fra formanden 

Formanden gjorde opmærksom på Niels Henning Holm Jørgensens afskedsreception torsdag den 14.  

december og Per Påskesens fredag den 15. december. 

 

To møder har været aflyst, fordi forretningsudvalget vurderede, at sagsmængden ikke kunne begrunde 

indkaldelse af medlemmerne. 

 

Trepartsaftalen foreskriver i pkt 56, at VEU-rådet og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Pro-

fessionsbacheloruddannelserne (REP) skal have et årligt fællesmøde for at styrke den sammenhængen-

de rådgivning af regeringen på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. Derfor har VEU-

forretningsudvalget den 7. december  haft en indledende drøftelse med REP-forretningsudvalget om 

præmisserne for dette møde. Mødet planlægges til at blive afholdt i september 2018. LO tilbød at lægge 

lokaler til, hvis deltagerantallet overstiger ministeriets lokalekapacitet.  

 

STUK og efteruddannelsesudvalgenes formandskaber og sekretariatschefer samt VEU-rådets forret-

ningsudvalg har torsdag den 14. december afholdt møde om betydningen af trepartsaftalen om styrket 

og mere fleksibel VEU for efteruddannelsesudvalgenes arbejde og i fortsættelse heraf afholdes møde 

mlm. STUK og efteruddannelsesudvalgenes sekretariatschefer og uddannelseskonsulenter tirsdag den 

19. december. 

 

LO gjorde opmærksom på, at mødet den 14. december med efteruddannelsesudvalgene er vigtigt, og at 

information om processen med fordel kan tilgå VEU-rådet, ligesom FU bedes overveje, hvordan rådet 

kan involveres i arbejdet med implementering af trepartsaftalen for bedst muligt at kunne leve op til sin 

rådgivningsrolle i forhold til ministeriet. Det blev oplyst, at mødematerialet til mødet med efteruddan-

nelsesudvalgene eftersendes til rådet af STUK. 

 

Formanden henviste i øvrigt til det udsendte materiale under dette punkt med den tilføjelse, at hørings-

svaret til STAR om bemærkninger til den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 

for 2018 netop er afsendt i dag. 

 

Vær opmærksom på, at mødetidspunktet i 2018 er en time senere, altså fra 14.30 – 16.30. 

 

Ad 3. Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 

Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen har oplyst, at resultatet af Trepartsforhandlingerne kræver fornyet 

gennemgang af efteruddannelsesudvalges UUL-ansøgninger, så derfor bliver UVM’s foreløbige indstil-

linger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UUL) udsendt i skriftlig høring til 

rådet i januar 2018. 
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Ad 4. Temadrøftelsen  

Formanden gjorde opmærksom på, at formuleringen af dagsordenspunktet var tænkt sådan, at både 

trepartsaftalen og den rapport fra i sommer om fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelse, som 

ekspertgruppen udarbejdede, blev omfattet. Men selvfølgelig er det trepartsaftalen, der er i fokus. 

 

Punktet blev behandlet i fortsættelse af dagsordenens punkt 1 for at give rådet mest mulig tid til tema-

drøftelsen. 

 

Temadrøftelsen forløb sådan, at efter formandens indledende bemærkninger fulgte en præsentation af 

trepartsaftalen fra LO, DA og Undervisningsministeriet. Alle tre præsentation skete ved hjælp af Po-

werPoint, der er vedlagt referatet som bilag. 

 

Formanden 

Formålet med temadrøftelsen er at vurdere aftalens betydning for VEU-rådet, herunder hvordan, 

hvornår og hvor hurtigt implementering af aftalen vil ske, de nye konstruktioner omkring De regionale 

arbejdsmarkedsråd (RAR), og den fremtidige voksenvejledning. Endvidere vil rådets samarbejde med 

efteruddannelsesudvalgene blive intensiveret. Vil resultatet være et bedre VEU med den forventede 

større flexibilitet og bedre økonomi? 

 

LO: 

Aftalen er afgørende vigtig, fordi udfordringen dels er mangel på kvalificeret arbejdskraft, dels at virk-

somhederne fortsat kan producere det, der efterspørges. 

 

Præsentationen omfattede følgende elementer: 

 

LO’s mål for VEU-trepartsaftalen er at puste til motivationen hos virksomheder og medarbejdere, at 

vende aktivitetsudviklingen og sikre at lønmodtagernes kompetencer matcher efterspørgslen samt ska-

be et mere sammenhængende og overskueligt VEU-system. Vi har et fælles ansvar for succes. 

 

DA: 

Aftalen er væsentlig, fordi det er nødvendigt at have adgang til kvalificerede medarbejdere, og derfor er 

VEU vigtigt for virksomhederne.  

 

DA’s opmærksomhedspunkter er, at aftalen giver et sundere økonomisk fundament med en nødvendig 

øget fleksibilitet. Den ny virkelighed er at skabe et fleksibelt og mere agilt AMU-system, som kræver et 

fortsat stort fokus fra parterne, UVM, efteruddannelsesudvalg og skoler. 

 

Undervisningsministeriet (UVM): 

Styrken ved denne aftale er, at den er indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter, hvilket giver 

et godt grundlag for en god aftale. Der har været flere reformer på uddannelsesområdet, og nu også en 

VEU-reform for at skabe et mere responsivt, fleksibelt og sammenhængende system.  

 

UVM lagde blandt andet vægt på styrkelse af basale færdigheder med en indgang til VEU. En omstil-

lingsfond skal give faglærte og ufaglærte personer mulighed for efteruddannelse og videreudvikling 
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samt sporskifte i takt med forandringerne på arbejdsmarkedet, bedre økonomi ift. VEU-godtgørelsen 

og et kvalitetsløft. Endvidere omfatter aftalen også nye, væsentlige tiltag på AMU-området, som skal 

bidrage til at skabe et stærkere AMU-tilbud. 

  

Tidsperspektivet er, at det hele starter i 2018 med årlige statusmøder i 2019 og 2020 og genforhandling 

med parterne i 2021. Implementeringen er forankret i ministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksen-

uddannelser, hvor UVM har særskilt fokus på kommunikation om aftalen til alle aktører.  

 

Perspektivet er, at vi får et mere målrettet AMU med færre kurser, og at efteruddannelsesudvalgene 

bliver centrale aktører med en vigtig opgave vedr. kursusrevision og udvikling af test/prøve efter dia-

log med parterne.  

 

Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter: 

- Rådet skal arbejde proaktivt 

- Rådet kan afholde en strategidag om,  

 hvordan AMU systemet kan bidrage 

 hvad god voksenvejledning er 

 drøfte overskuelighed og flexibiltet, som kan være modsat rettet  

 samt drøfte en hensigtsmæssig proces for større opgaver som fx den kommende 

udbudsrunde på AMU-området 

- Rådet skal forholde sig til kommende udbudsrunde 

- Rådet bør følge arbejdet med en national strategisk indsats for digitalisering af VEU 

- Her er mange spørgsmål om, hvordan det skal ske konkret, og derfor skal vi gennemgå aftalen 

både i en økonomisk og i en kvalitativ sammenhæng  

- Vi skal udfolde aftalens visioner 

- Implementeringen er en kæmpeopgave for alle. Der er behov for en kontinuerlig møderække 

med efteruddannelsesudvalgene enten i FU- eller rådssammenhæng 

- Aftalen har sammenhæng til aftalesystemet, og det gør, at parterne kan forpligtes 

- VEU-rådet skal tage ejerskab for, hvordan aftalen udfoldes 

- Præsentationerne manglede fokus på uddannelseskontrakterne, og hvorvidt virksomhederne er 

tilfredse 

- Vi skal se på fordelingen af udbud mellem VEU og erhvervsuddannelserne, hvilket ikke blev 

omtalt i præsentationerne 

- Det må forventes, at det generelle niveau hæves 

- Men hvordan arbejder man i praksis med test? 

- Hvordan involveres skolerne? 

- Vigtigt med økonomisk samspil mlm. systemerne 

- En ny undervisningsportal skal være enkel. Måske andre systemer end det nuværende kan være 

interessant? 

- Datavarehuset er vigtigt ved tværgående initiativer 

- Vi skal have en systematisk tværgående vidensopsamling som grundlag for dels drøftelser i rå-

det, dels samarbejdet med andre aktører. Det kræver prioritering 

- Vi skal passe på med at blive et teknikkerudvalg, for aftalen er også meget teknisk i sin beskri-

velse 
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- Det årlige møde med REP kunne med fordel også omfatte en invitation af begge ministre for 

at underbygge sammenhængen mellem uddannelserne. 

 

Formanden: Rådets fokus er, hvad aftalen betyder for rådets fremtidige arbejde for eksempel med 

hensyn til det fremtidige VEU, om gennemgangen af kursusporteføljen medfører en yderligere dyna-

mik, samarbejdet med efteruddannelsesudvalgene og RAR. Implementeringen er ligeledes en central 

opgave. Samspillet med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne drøftes på det årlige 

møde mellem VEU og REP. Det er en god ide med en strategidag ell.lign i forårssemestret 2018. 

 

Ad 5. Ansøgning fra ETIE om godkendelse af otte nye FKB'er 

Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af det 

ansøgte, idet efteruddannelsesudvalget oplyser, at FKB’erne har været koordineret med alle efteruddan-

nelsesudvalg uden bemærkninger, og at Styrelsen vurderer, at det foreliggende kan godkendes. 

 

Ad 6. Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2018. 

Formanden 

Forhandling om FL 2018 pågår stadig og derfor ingen orientering. 

 

Ad 7. Status på AMU-tilsyn 

Formanden 

Det fungerer tilfredsstillende 

 

LO og DA 

Fremtidigt fokus på, hvorvidt tilsynet drejer sig om certifikatkurser og kurser underlagt reglerne om 

vejrlig, og derfor foreslås dette fokus medtaget i næste års tilsynsrapport. 

 

Ad 8. Status på Efteruddannelse.dk 

Formanden 

Det ser ud til at fungere, og næste skridt er implementering i medfør trepartsaftalen 

 

Undervisningsministeriet 

Kontorchef Jesper Stæhr Mikkelsen oplyste, at der er følgegruppemøde 10. januar, hvor også AUB 

deltager. 

 

Ad 9. Eventuelt 

LO 

En status for erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende kollektiv afkortning ønskes på først-

kommende møde. 

 

Per Påskesen takkede for et godt samarbejde i rådet mellem parter og ministerium, hvilket dette mø-

de også var godt bevis på. Mødedeltagerne applauderede. 

 

Formanden ønskede glædelig jul og på gensyn til VEU-rådsmødet 28. februar 2018 kl 14.30 – 16.30. 

 


