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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
 
    

Materiale:  Dagsorden med materiale til rådsmødet den 2. maj 2018 
  

Bemærkninger:  
 
 

Behandling: Til Rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 25. april 2018 
 

Dagsorden 
til  

48. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
onsdag den 2. maj 2018 kl. 14.30 – 16.30 

i Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26  
Fægtesalen 

  
 
  Side 
1 Godkendelse af dagsorden  

 
 

2 Meddelelser fra Formanden (materiale vedlagt) 
 

1 

3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet  
 

5 

 
Punkter til drøftelse og beslutning  

- evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren 
 

4 Temadag om Trepartsaftalens betydning for skolerne og efteruddannelsesudvalgene (pro-
gram vedlagt) 

 

7 

5 Temadrøftelse om processen for den kommende udbudsrunde på AMU-området (mate-
riale eftersendes)  

  

9 

6 Planlægning af det fælles møde for VEU og REP (materiale eftersendes) 
 

10 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
 
7 Pulje til opsøgende arbejde 

 
11 

8 VEU-centre: resultater for kontraktperioden, 2017 (materiale vedlagt) 
 

12 

9 Erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende kollektiv afkortning (materiale vedlagt) 
 

17 

10 Evt  
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Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

Materiale: Oversigt over høringssvar 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til rådets drøftelse 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet 

25. april 2018
. 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 22. februar 2018 – 25. april 2018 

Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 

6. april
2018

VEU-rådets høringssvar om lovforslag om 
ændring af lov om danskuddannelse til voks-
ne udlændinge m. fl. (Indførelse af deltager-
betaling for danskuddannelse til udenlandske 
arbejdstagere, studerende m.v.) 

Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet 

18/01468-5 

25. april
2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
krav til studieadministrative it-systemer 

Undervisningsministeriet, 
STIL 

18/01468-6 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 3: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

Materiale: Oversigt over implementering af En national platform 
for VEU i 2018 - 2020 

Bemærkninger: Punktet omfatter også en mundtlig orientering om status 
for implementeringen af ”Trepartsaftale om styrket og 
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 
(2018-2021)” 

Behandling: Til Rådets drøftelse og bearbejdelse. 
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Sagsnr.: 18/03100 

1 

Implementering af En national platform for VEU i 2018-2020 
Nedenstående dækker roadmappet opgjort pr. primo april 2018 for initiativets implementering. 

Projekt Periode 
1 – Etablering af en national platform til VEU – version 1 
Projektet har til formål hurtigt at skabe en synlig fælles indgang til voksen- og ef-
teruddannelses, herunder skabe sammenhæng på tværs af Efteruddannelse.dk og 
Uddannelsesguiden.dk. Herved understøttes trepartsaftalens vision om, at informa-
tioner om vejledning og udbud på VEU området er samlet ét sted. 

Q2-2018 – Q1-2019 

2 – Funktionelle tilpasninger til Efteruddannelse.dk 
Projektet har til formål at understøtte hurtig implementering af trepartaftalens initi-
ativer for en række initiativer, bl.a.:  
• Administrationen af VEU-godtgørelsens overdragelse til AUB pr. 1/1 2019.
• Regelændringer til Vejrlig (maj 2018).
• A-kassers mulighed for fortsat at kunne modtage tilmeldingsdata.
• Almen og videregående VEU på Efterudannelse.dk
• Delmål vises på Efterudannelse.dk

Q1-2018 – Q2-2019 

3 – Omlægning af Efteruddannelse.dk til en mobilvenlig brugergrænseflade 
Projektet har til formål på flere devices at gøre det enklere for brugerne at tilmelde 
sig kurser og fremsøge kurser på Efteruddannelse.dk samt at få bedre synlighed af 
kursustilbud i søgemaskineresultater, som fx google. 

Q4-2018 – Q1-2020 

4 – Performanceomlægning af Efteruddannelse.dk 
Projektet har til formål at sikre nødvendig performanceforbedring af Efteruddan-
nelse.dk i forhold til den forventede øgede anvendelse i forlængelse af VEU Tre-
partaftalens initiativer samt bedre understøttelse af fremtidige regler.  

Q4-2018 – Q1-2020 

5 – Udbygning af en national platform til VEU - version 2 
Projektet har til formål at optimere brugeroplevelsen på den nye platform ved at 
bringe eksisterende og kommende data og værktøjer meget bedre i spil mhp. styr-
ket afdækning af kompetencebehov og kursusvalg. 

Q3-2019 – Q3-2020 

Tidslinje 
Projekterne igangsættes parallelt efter følgende plan: 

 

National platform v1 

EU.dk - Trepart 2019 

Ny responsiv brugerflade 

Omlægning til open source-database/middleware og fleksibel regelmotor 

National platform version 2 

Marts 2018 Januar 2019 Januar 2020 

PID 

PID 

PID 

PID 

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

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 4: Temadag fra kl. 10 til kl. 13 om Trepartsaftalens betydning for skoler-
ne og efteruddannelsesudvalgene 

Materiale: Program 

Bemærkninger: 

Behandling: Til Rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Trepartsaftalens betydning for skolerne og efteruddannelsesudvalgene 

Klokken Min Emne Personer 
09:30 – 
10:00 

30 Deltagerne ankommer, kaffe og 
croissanter 

1 10.00 -
10.10 

4 Velkomst KMP 
6 AMU Fyns forstander Ove 

G. Dalby
2 10.10 – 

11.00 
50 Hvad betyder trepartsaftalen for skolerne? 

Hvad er væsentligt for at  
• de nye rammer bliver økonomisk

bæredygtige?
• øge forsyningssikkerheden, altså hvor

stor en spredning af kurser fordelt på
AMU-mål en skole er i stand til at ud-
byde i løbet af et år?

• sikre friere adgang til at udbyde AMU?
Hvordan udrulles test og prøver i AMU
hensigtsmæssigt?

Tina Steinbrenner, 
uddannelseschef på 
Erhvervsskolen 
Nordsjælland,  

Peter Thomsen, direktør på 
AMU Nordjylland,  

Hans Chr. Jeppesen, 
direktør på EUC Nordvest, 

Ove G. Dalby,  
Forstander på AMU Fyn 

11.00 – 
11.10 

10 Pause 

3 11.10 – 
11.30 

10 Oplæg: 

Hvad kan hhv. A- og B-siden i samspil med 
AMU-udbyderne gøre for at øge motiva-
tionen for og brugen af AMU på offentlige 
og private arbejdspladser.  

DA 
10 LO 

4 11.30 – 
12.00 

30 Efteruddannelsesudvalgenes perspektiv 
på, hvilke udfordringer og muligheder der 
er for AMU-udbyderne i den ny og mere 
fleksible kursusportefølje 

HAKL / sekretariatschef Per 
Clausen   

5 12.00– 
12.45 

30 Plenumdrøftelse:  
Hvordan kan AMU-udbyderne bidrage til 
at øge forsynings-sikkerheden og aktivite-
ten. Hvordan kan de grupper, som rådets 
medlemmer repræsenterer, skubbe på 
den udvikling?  

Ledet af KMP 

6 12.45 – 
12.55 

10 Afrunding KMP 

12.55 – 
13.30 

30 Frokost 

13:30 – 
16.00 

2,5 
timer 

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

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 5: Planlægning af Temadrøftelse om processen for den kommende ud-
budsrunde på AMU-området 

Materiale:  Notat om udbudsrunde 2019 eftersendes 

Bemærkninger: I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, 
efter- og videreuddannelse er det besluttet, at der som 
minimum hvert 4. år skal være en AMU-udbudsrunde, 
hvor alle udbudsgodkendelser er i spil.  

Materiale eftersendes. 

Behandling: Til Rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 6: Det årlige møde med Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsba-
cheloruddannelser (REP) 

Materiale: Udkast til program eftersendes 

Bemærkninger: Det årlige møde er aftalt til onsdag den 5. september kl 
13.00 – 16.00. 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 7: Pulje til opsøgende arbejde 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: STUK oplyser, at ansøgningsfristen var den 5. april, og 
det forventes, at Rådet kan orienteres om udfaldet på 
dette møde. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

Punkt 8: VEU-centre: resultater for kontraktperioden (2017) 

Materiale:  Notat om VEU-centrenes resultater for 2017 

Bemærkninger: VEU-centrenes målopfyldelse for 2017 er generelt på 
samme høje niveau som for 2016, hvor VEU-centrene 
havde en tydelig forbedring på målopfyldelsesgraden fra 
2015. 

Målopfyldelsen i 2017 svinger fra 91 pct. til 100 pct. af 
kontrakten. De fleste har tæt på 100 pct., hvilket giver 
en gennemsnitlig målopfyldelse på 99 pct. Det betyder, 
at alle VEU-centre vil få udbetalt et resultatafhængigt 
tilskud (bonus) på mellem 454.545 kr. til 509.523 kr 

Behandling: Til Rådets orientering og evt. drøftelse. 

12



Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Afdelingen for Erhvervsrettet 

Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk

www.stukuvm.dk

CVR-nr.: 29634750

11. april 2018

Sagsnr.:17/11002

Orientering om VEU-centrenes resultater for 2017 

VEU-centrene styres gennem toårige resultatkontrakter. Der afrapporte-

res på resultatkontrakterne hvert år. Dette notat omhandler resultaterne 

for den anden afrapporteringsperiode for kontrakterne for 2016-2017.  

Resultatkontrakten for 2017 

Den nuværende toårige kontrakt består af tre indsatsområder: 

1. VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og ef-

fekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene efteruddan-

nelsesindsats (vægter med 1,5)

2. VEU-centrene medvirker til, at beskæftigedes og lediges behov for

almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes (vægter

med 0,5)

3. VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den re-

gionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter med

2,0)

Under indsatsområde 1 er der opstillet seks resultatindikatorer, mens der 

under indsatsområde 2 og 3 er opstillet tre resultatindikatorer. Det er 

VEU-centrenes præstationer i forhold til resultatindikatorerne, som afgør 

størrelsen af det resultatafhængige tilskud (bonus), som de vil modtage.  

Fra 2016 til 2017 er der kun sket mindre justeringer af kontrakten. Antal-

let af personer, som skulle modtage individuel vejledning blev sat ned fra 

5 pct. til 3 pct. af de faglærte og ufaglærte i dækningsområdet (indikator 

1.4), idet en ekstrabevilling målrettet VEU-centrenes vejledningsindsats 

ikke blev videreført fra 2016 til 2017. Derudover blev det indskrevet i 

kontrakten, at VEU-centrene skulle styrke deres fokus på ordblinde i 

vejledningsindsatsen (indikator 1.6).  

Afrapporteringen har bestået af redegørelser fra VEU-centrene, aktivi-

tetstal trukket fra tilskudssystemerne (indsatsområde 2) samt en evalue-
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ring udført af Danmarks Statistik om kvaliteten og effekten af VEU-

centrenes virksomhedsopsøgende arbejde. 

Målopfyldelse i 2017 

Indsatsområde 1 

Under indsatsområde 1 skal hvert VEU-center bl.a. nå fastsatte mål for 

virksomhedsbesøg og for individuel vejledning. 11 VEU-centre har nået 

målet for antal virksomhedsbesøg med 100 pct., ét VEU-center har op-

fyldt det med 91 pct. og ét VEU-center har opfyldt målet med 64 pct. I 

2016 var det ligeledes 11 VEU-centre, som opfyldte målet med 100 pct., 

og ét VEU-center, som opfyldte det med 88 pct. og ét med 65 pct. Alle 

13 VEU-centre har nået målet for individuelle rådgivninger og vejlednin-

ger i 2017 mod 12 VEU-centre i 2016. 

Ifølge Danmarks Statistiks evaluering blandt et udsnit af de virksomhe-

der, som VEU-centrene har besøgt i 2017, er virksomhederne generelt 

godt tilfredse med centrene. Den gennemsnitlige tilfredshed er på 74 

pct., hvor den var på 73 pct. i 2016, og kun ét af VEU-centrene ligger 

under 72 pct. Da måltallet var 75 pct. har alle centre således enten op-

fyldt målet eller været tæt på. Samtidig har alle centre opfyldt målet om, 

at minimum 25 pct. af de virksomheder, som VEU-centrene har besøgt, 

efterfølgende skal sende medarbejdere på efteruddannelse. I gennemsnit 

sendte 54 pct. af de virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgiv-

ning og vejledning fra VEU-centrene, efterfølgende ansatte på efterud-

dannelse i 2017 – det er en stigning på 5 pct. fra 2016, hvor gennemsnit-

tet var 49 pct. 

Alle VEU-centrene opnår, på linje med resultaterne i 2016, fuld målop-

fyldelse for deres indsats for at koordinere udbuddet af VEU, herunder 

med et styrket fokus på VEU for tosprogede. Således har VEU-centrene 

udviklet en national strategi for at øge tosprogedes deltagelse i VEU, og 

størstedelen af VEU-centrene har udarbejdet og implementeret en lokal 

handlingsplan for området og har igangsat konkrete initiativer bl.a. i for-

hold til at understøtte uddannelsesdelen i integrationsgrunduddannelsen 

(IGU).  

Alle VEU-centrene opnår også fuld målopfyldelse for deres arbejde for 

at styrke voksenvejledningsindsatsen. Også dette er parallelt med resulta-

terne for 2016. De har alle udarbejdet og implementeret en handlings-

plan og således igangsat konkrete nye vejledningsinitiativer, som bl.a. 

kvalitetssikrer vejledningen. De har samtidig alle haft øget fokus på ord-

blinde i vejledningsindsatsen. 
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Indsatsområde 2 

Indsatsområde 2 omhandler opstillede måltal for AMU-, FVU- og euv-

aktiviteten.  

 AMU-aktiviteten: Alle 13 VEU-centre har en målopfyldelse på over

84 pct., heraf har otte VEU-centre en målopfyldelse på 100 pct. I

2016 havde alle 13 VEU-centre en målopfyldelse på over 94 pct., og

syv centre opfyldte målet med 100 pct.

 FVU-aktiviteten: 12 VEU-centre har en målopfyldelse på 100 pct.

og ét VEU-center har en målopfyldelse på 81 pct. Målopfyldelsen i

2017 er stort set den samme som i 2016, hvor 12 VEU-centre havde

en målopfyldelse på 100 pct., og ét center havde en målopfyldelse

på 85 pct.

 Euv-aktiviteten: Alle 13 VEU-centre har en målopfyldelse på 100 pct..

I 2016 nåede 12 VEU-centre målet med 100 pct. og ét VEU-center

med 84 pct.

Indsatsområde 3 

Afrapporteringerne for 2017 viser, at VEU-centrene har fortsat de gode 

resultater for det regionale samspil fra 2016 til 2017. Således opfylder alle 

VEU-centrene de opsatte mål for dette indsatsområde i 2017, hvilket 

også var tilfældet i 2016. Det er fortsat særligt samarbejdet med beskæfti-

gelsesaktørerne, der er veletableret, men samarbejdet med erhvervsaktø-

rerne bliver stadig forbedret på baggrund af det øgede fokus på er-

hvervsaktørerne, der blev indskrevet i kontrakterne for 2016 – 2017.  

Det kan dog fortsat nogle steder kræve en stor indsats at få et samarbej-

de etableret med fx de regionale væksthuse. 

Samarbejdet foregår fortsat på mange forskellige niveauer – der er sam-

arbejder, hvor VEU-centrene indgår i rollen som strategisk partner, pro-

jektholder, projektpartner eller har en rådgivende funktion, og der er 

samarbejdsformer, der er formelle, og andre, der er uformelle og mere ad 

hoc prægede. Som eksempel har stort set alle VEU-centrene etableret 

faste samarbejder om en del af vejledningsindsatsen med relevante job-

centre, og centrene indgår også stort set alle i socialfondsprojekter.  

Opsummering 

VEU-centrenes målopfyldelse for 2017 er generelt på samme høje niveau 

som for 2016, hvor VEU-centrene havde en tydelig forbedring på 

målopfyldelsesgraden fra 2015. Nogle centre er gået lidt ned i målopfyl-

delsesgrad, og andre er gået lidt op.  
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Målopfyldelsen i 2017 svinger fra 91 pct. til 100 pct. af kontrakten.  De 

fleste har tæt på 100 pct., hvilket giver en gennemsnitlig målopfyldelse på 

99 pct. mod 98,7 pct. i 2016. VEU-centrenes forskellige grader af målop-

fyldelse stemmer i det store hele godt overens med STUKs generelle 

opfattelse af, hvor godt og effektivt hvert center fungerer.  

Det er STUK’s vurdering, at alle VEU-centrene har arbejdet målrettet 

med resultatmålene, og at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 

Det resultatafhængige tilskud vil blive udbetalt til VEU-centrene nu, 

hvor centrenes resultater er afrapporteret. Da syv af VEU-centrene har 

opfyldt kontrakten med 100 pct., vil hele det resultatafhængige tilskud 

blive udbetalt. Således vil hvert VEU-center få udbetalt et resultataf-

hængigt tilskud på mellem 454.545 kr. til 509.523 kr. for 2017. 

Udfasning af VEU-centrene i 2018 

Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-

reuddannelse blev det besluttet, at VEU-centrene skal udfases i 2018. På 

den baggrund, og fordi centrene får en markant lavere bevilling i 2018 

end tidligere år, adskiller indholdet i kontrakterne for 2018 sig i høj grad 

fra de tidligere kontrakter.  

I kontrakten for 2018 skal VEU-centrene fokusere på ét af deres kerne-

områder – det virksomhedsopsøgende arbejde – med samme måltal som 

i 2017, så der ikke opstår et afbrud i dette arbejde, mens beslutningerne 

fra trepartsaftalen indfases. Udover det virksomhedsopsøgende arbejde 

skal VEU-centrene i 2018 fokusere på, hvordan den erfaring og viden, 

som de har opbygget igennem de sidste syv år, ikke går tabt, men bliver 

videreført og indarbejdet på værts- og partsinstitutioner og i fx andre 

netværk og strukturer.  

Det er hensigten, at VEU-centrenes vejledningsopgaver fremadrettet skal 

løses via den nationale og institutionsuafhængige voksenvejledning, mens 

den opsøgende indsats skal udføres dels af de enkelte uddannelsesinstitu-

tioner, dels som led i en målrettet opsøgende indsats i tilknytning til bl.a. 

arbejdsmarkedets parters overenskomstaftalte uddannelsesinitiativer. 

Den for nyligt vedtagne RAR-model for koordination og aktørsamarbej-

de, vil understøtte den koordineringsindsats, som VEU-centrene hidtil 

har varetaget i forhold til voksen- og efteruddannelsesindsatsen.  
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-Rådet den 2. maj 2018 

 
Punkt 9: Erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende kollektiv afkortning 

(EVA rapport) 
 
 

 
    

Materiale:  EVA-Rapport ”Evaluering af friinstitutionsforsøg og  
forsøg med kollektiv afkortning 

 
 

Bemærkninger: Rapporten er vedlagt som selvstændigt dokument 
 
 

Behandling: Til Rådets orientering og evt. drøftelse. 
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