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Referat 
af 

Møde nr. 51 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00 – 16.00 

 
 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Ejner Holst, Thomas Felland, Pia Maul Andersen, Claus 
Eskesen, Kasper Palm, Gitte Brückner, Charlotte Netterstrøm, Susan Clausen, Martin Liebing Madsen, 
Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Lone Folmer Berthelsen, 
Tina Voldby, Ilkay Yüksel, Jakob Krohn-Rasmussen, Thomas Christensen, Christine Bernt Henriksen, 
Michael Kaas Andersen, Frank Jørgensen, Henrik Saxtorph (sekretær). 
 
Til stede fra Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thorsen, Anne Mette 
Vang-Rydall, Mikkel Skydsgaard, Kathrine Hjorth-Larsen, Maja Schiøth Dyrby, Malene Vangdrup, Je-
sper Christian Pedersen. 

 
Formanden bød velkommen til årets sidste VEU-rådsmøde. 
 
LO bemærkede, at godkendelse af referatet bør af principielle grunde i fremtiden være et punkt på 
dagsorden, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Formanden oplyste, at notatet ”Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. 
kvartal 2018” er medtaget på dette mødes dagsorden som punkt 13 selvom det tidligere havde 
været udsendt for at give mulighed for kommentarer, idet notatet var på dagsordenen til no-
vember mødet, der imidlertid blev aflyst.  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 

AD. 2 Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og oplyste følgende: 
 
Rådets medlemmer har den 12. november fået tilsendt STUKs orientering om AMU-
udbudsrunden i 2019. Her fremgår det af tidsplanen, at Efteruddannelsesudvalg og VEU-rådet 
afgiver indstillinger om ansøgninger i april og maj måned. 
Der er aftalt følgende proces med STUK: 
• Først afgiver Efteruddannelsesudvalgene indstilling 
• Dernæst afgiver VEU-rådet indstilling - det vil i praksis sige FU 
• Herefter følger STUKs indstilling, som der orienteres om på VEU-rådsmødet onsdag den  

  26. juni 2019.     
 
 
Foreningen for Private Uddannelsesudbydere (FPU) har bedt om et møde om, hvordan tre-
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partsaftalen udmøntes i praksis i udbudsrunderne i foråret 2019. Mødet er aftalt til torsdag den 
20. december kl. 11.30 – 12.30, og foruden formanden deltager kontorchef Lisbeth Bang 
Thorsen samt rådets sekretær. Formålet er at lytte til foreningens synspunkter. 
 
Undervisningsministeren har beskikket specialkonsulent Tanja Holmegaard Bjørn som nyt 
medlem af rådet efter indstilling fra Finansministeriet (dvs. Moderniseringsstyrelsen). Endvi-
dere vil DA indstille til Undervisningsministeren, at chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, 
fra DI bliver ny suppleant i stedet for Niels Henning Holm Jørgensen. Rådets sammensætning 
fremgår af den opdaterede medlemsliste. 
 
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, havde forfald, hvorfor uddannelsespolitisk kon-
sulent Frank Jørgensen deltog i stedet efter aftale med formanden. 
 
Høringer og udtalelser siden sidst er vedlagt mødematerialet, og materialet vil blive opdateret i 
forbindelse med udsendelsen af referatet, fordi det ikke har været muligt at medtage alle hø-
ringer inden mødet pga. af høringsfristerne. 
 
LO bemærkede, at de mange høringer, som rådet havde modtaget i forbindelse med bl.a. L 72 
om ”Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrati-
onen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag”, med fordel kunne 
have været drøftet for debattens og informationens skyld i rådet på novembermødet i stedet 
for at aflyse pga. for få sager. Det havde kunnet give en mere smidig høringsproces. 
Opmærksomheden blev herefter henledt på, at rådet i december 2017 udarbejdede en liste 
over data til senere opfølgning, for eksempel til næste rådsmøde. 
 
Formanden henviste denne opfølgning til FU og afsluttede herefter punktet. 
 

AD. 3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til Undervisningsministeriet. 
 
Signe Tychsen-Philip oplyste, at 2. behandling af L72 er fastsat til den 18. december og 3. 
behandling til den 20. december. Behandlingen er blevet udskudt i et begrænset omfang pga. 
spørgsmål fra Folketinget. Udvalgets betænkning vil ligge på Folketingets hjemmeside. 
Torsdag den 13. december afholdes det første store statusmøde fra Trepartsaftale 3. De tre 
ministre vil gøre status for deres del, og parterne forventes ligeledes at gøre status. 
 
Lisbeth Bang Thorsen takkede for høringssvarene vedr. L 72 om FVU og AMU bekendtgø-
relsen, der forventes udstedt 1. januar. Det fremgik af høringssvarene, at AMU-
bekendtgørelsen er svær at læse, og der er efterfølgende arbejdet lidt med dette i form af mere 
præcise overskrifter mm. Desuden vil der blive udsendt et omfattende vejledningsmateriale 
med en mere pædagogisk udlægning til institutioner og efteruddannelsesudvalg. 
 
LO spurgte til puljen til opsøgende arbejde med hensyn til en smidiggørelse af ansøgningsfri-
sten, der er i starten af januar. Ansøgningsprocessen tager tid, så en frist i januar måned er ikke 
hensigtsmæssig. Måske kunne man i stedet indføre en rullende ansøgningsfrist. 
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DA var enig med LO om at give mere plads til ansøgningsprocessen, men at processen skal 
lægges i faste rammer. Det kan parterne se på sammen med ministeriet. 
   
Herefter spurgte DA til en status for analyserne af de digitale markedsmuligheder for forret-
ning vedr. læringssystemer. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at arbejdet ikke er færdigt, og at der ikke foreligger en dato 
for offentliggørelse.  
 
Formanden afrundede herefter punktet. 
  

AD. 4  Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019 med vedlagt mødeplan 
Formanden gennemgik overordnet årshjulet, herunder at et nyt fast punkt medtages: God-
kendelse af referat fra sidste VEU-rådsmøde. 
 
På februar mødet afholdes en Temadrøftelse om digital læring, selv om ikke alle rapporter kan 
forventes at foreligge, men tidspunktet er rigtig i forhold til den forestående AMU udbuds-
runde.  
 
På juni mødet drøftes de foreliggende rapporter om digital læring. 
 
September mødet omfatter en temadrøftelse om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusom-
råder mhp. at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til en rapport. Den nuvæ-
rende rapport er fra 2014. Rapporten kan findes på VEU-rådets hjemmeside (nederst): 
uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad--naevn-og-udvalg/veu-raadet/om-veu-
raadet 
 
På december mødet er der Temadrøftelse om et taksteftersyn på AMU, hvor der udarbejdes et 
kommissorium i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på baggrund af trepartsaftalen om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018 - 2021). 
 
LO spurgte til dels indholdet i emnet ”Pulje til opsøgende arbejde”, dels tidspunktet.  
 
Lisbet Bang Thorsen oplyste, at emnet omfatter tilbagemelding på ansøgningsrunden fra 
januar. Hvis det kan nås til mødet i februar, kan punktet flyttes frem til dette møde i stedet. 
 
DA fandt, at årshjulet indeholdt gode emner, og at temadrøftelsen om digital læring er et vig-
tigt og relevant tema at drøfte på februar mødet, selv om rapporterne ikke foreligger. 
 
De strategiske områder, som skal drøftes på september mødet, skal forberedes af FU. Fokus 
må være trepartsaftalen, øget fleksibilitet og efterspørgsel. 
 
Formanden afsluttede punktet med at konstatere, at alle havde nikket til det forelagte årshjul. 
 

uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad--naevn-og-udvalg/veu-raadet/om-veuraadet


Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 27. februar 2019 

4 
 

 
Ad. 5 Godkendelse af nye FKB’er 

Formanden henviste til det udsendte materiale. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at de mange FKB’er var et resultat af den gennemførte revi-
sion i efteruddannelsesudvalgene. 
 
Formanden konstaterede, at rådet støtter en godkendelse af de ansøgte FKB’er. 
 

Ad. 6 TAMU (Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser) 
Formanden bød direktør for TAMU, Peter Kastholm, velkommen. TAMU er ikke ofte på 
rådets dagsorden, hvorfor Peter var blevet bedt om at give en præsentation. 

Peter Kastholm oplyste, at TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produk-
tions- og serviceydelser, og at målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af per-
sonlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddan-
nelse er eleverne klar til et rigtigt job.  

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og med en tilhø-
rende bekendtgørelse. TAMU er organiseret som en institution med 6 afdelinger, der geogra-
fisk er fordelt, så det er et landsdækkende uddannelsestilbud. 
 
Det er TAMU, der afgør, om de unge er i målgruppen for dette uddannelsestilbud. Optagelse 
kræver, at eleverne pædagogisk og uddannelsesmæssigt ikke har gennemført uddannelse i an-
dre sammenhænge. 
 
For at sikre kvalitet og ensartethed i forhold til udviklingen af den personlige og sociale kom-
petence bliver uddannelsesaktiviteterne i TAMU gennemført på grundlag af en fælles pædago-
gisk holdning, konsekvenspædagogikken, som sammen med de branchespecifikke mål og den 
enkelte elevs kapacitet danner grundlaget for uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførel-
se. De unge regnes for en ressource. 
 
Skolen har årligt 350 elever i alt, hvoraf halvdelen er kostskoleelever. En elev følger typisk 
uddannelsen i et år. En overvejende del af eleverne kommer efterfølgende i arbejde.  
 
I 2016 udarbejdede Rambøll rapporten: TAMU-EFFEKTEN. En rapport om job- og uddan-
nelseseffekter & samfundsøkonomiske gevinster. Rapporten udsendes til rådets medlemmer, 
ligesom den kan findes her www.tamu.dk/om-tamu/effekt-og-resultater/ 
 
LO takkede Peter Kastholm for en god og lærerig orientering, som kun kunne kalde på tilhø-
rernes beundring for indsatsen og resultaterne. Herefter fulgte en opfordring til rådet om at 
arrangere et besøg hos TAMU.  
 
DA tilsluttede sig LOs udtalelse og spurgte herefter om, hvordan AMU indgår i undervisnin-
gen, og om hvem der visiterer eleverne til TAMU. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24279
http://www.tamu.dk/om-tamu/effekt-og-resultater/
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Peter Kastholm oplyste, at undervisningen er individuelt tilrettelagt, og derfor også af længere 
varighed end AMU-kurser, men læringsmål og udbytte er ens. En uddannelsesbog holder rede 
på, hvilke kurser eleven har gennemført. Certifikatkurser fungerer dog som alle andre certifi-
katkurser. Hovedparten af eleverne kommer fra bl.a. kommunerne og kriminalforsorgen. 
TAMU har eget optag, så der visteres ikke til TAMU, ligesom det økonomiske er afklaret i 
forhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og dermed har betalingsloven ingen indflydel-
se. 
 
Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne gjorde opmærksom på, at 
daghøjskolerne tager sig af den samme målgruppe, men i en anden lovgivningsmæssig og 
økonomisk anden ramme. 
 
Formanden henviste herefter til det udsendte materiale og bad om evt. kommentarer til æn-
dringen af Vejledning om mål og rammer for kompetenceudvikling på TAMU, jf. vedlagte 
notat med beskrivelse af de mest væsentlige ændringer samt udkast til ændret vejledning.  
 
Rådet havde ingen bemærkninger hertil. 
 
Formanden afrundede punktet med en bemærkning om, at rådet ville vende tilbage til et evt. 
besøg, og med tak til Peter Kastholm. 

 
Ad. 7 UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 

mv.  (UUL) 
Formanden oplyste, at der er afsat et beløb til ansøgningsrunden, hvorefter fordelingen sker i 
dialog med ministeriet.  
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der har været et mindre prioriteringsbehov end tidligere 
år, formentlig fordi efteruddannelsesudvalgene har haft travlt med andre opgaver i forbindelse 
med kursusrevisionen. 
 
DA havde ingen kommentarer til den foreliggende indstilling, men bemærkede, at der af det 
afsatte beløb er en halv million til overs, som ikke er prioriteret. Det vil være godt med en 
briefing om, hvad de penge anvendes til.  
 
Lisbeth Bang Thorsen kunne oplyse, at det drejer sig om evt. revision og prøveudvikling af 
AMU-mål, som ministeriet har udviklingsansvaret for samt udvikling af praktikvejlederkurser 
jf. den netop indgåede eud-aftale. Endvidere er det en reserve til brug i andre situationer, hvor 
ministeriet løser udviklingsopgaver indenfor UULs afgrænsning. Ministeriet vil på et senere 
tidpunkt orientere om, hvordan pengene anvendes. 
 
Formanden afrundede herefter punktet. 
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Ad. 8 Fælles FU møde med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbache-
loruddannelser (REP) torsdag den 20. december kl 13 – 14 
Formanden orienterede om mødet med henvisning til det allerede oplyste under formandens 
meddelelser og udtrykte endvidere et håb om at kunne låne mødelokale igen i 2019 - ikke hos 
LO, men hos Fagbevægelsens Hovedorganisation!  
 

Ad. 9 Erfaringer vedr. kombinationsmuligheder i forhold til erhvervsakademierne 
Skriftlig orientering ved konsulent Marie-Louise Bredvig, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  

Formanden henviste til det udsendte notat om overgangen til akademiuddannelserne, som er 
udarbejdet af Marie-Louise Bredvig på baggrund af hendes foredrag på REPs og VEUs fæl-
lesmøde i september. Notatet vil indgå i drøftelserne med REP på det kommende fælles FU-
møde. 
 
LO fandt, at det var et væsentligt notat, og at rådet bør bede ministeriet afdække de barrierer, 
der åbenbart er mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne og akademiuddannelserne. 
Fordi dels løser problemet sig ikke af sig selv, dels er der behov for at afklare, hvor stor efter-
spørgslen er efter en sammenkobling af de to uddannelsesniveauer. På denne baggrund kan 
rådet vurdere, hvordan man skal reagere. 
 
DA støttede LOs forslag om at få afdækket barriererne. En del af problematikken er dog na-
turlig i sammenhæng med institutionsstrukturen. 
 
Formanden påpegede, at de omtalte barrierer synes dels at skyldes lovgivning, dels skolernes 
administration i praksis. Derfor er det vigtigt at få ministeriet til at afdække de forskellige bar-
rierer for at give mulighed for så god sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne som mu-
ligt. Fællesmøderne med REP giver mulighed for at fastholde fokus på sammenhængen mel-
lem de to uddannelsesniveauer. FU følger op. 
 

AD. 
10 

Status på AMU-tilsyn 
Formanden henviste til det udsendte materiale. Der synes nu at være kommet ro på området. 
Det er stadig nødvendigt at føre tilsyn, for på den måde at sikre at der ikke bliver begået fejl.  
 
Lisbeth Bang Thorsen informerede om, at styrelsen havde fundet det nødvendigt at gå 
grundig til værks i forhold til DEKRA, men at resultatet havde vist, at der kun var blevet be-
gået enkelte små fejl, hvilket også fremgår af Styrelsens redegørelse til Folketinget. Endvidere 
er der nu ved at være ryddet op i de gamle sager.  
 
DA gav udtryk for, at det er vigtigt, at der er styr på tingene – især når historier om det mod-
satte florerer. Kun på den måde kan dæmonisering af udbyderne undgås, uanset om det of-
fentlige eller private udbydere. 
 
LO fandt, at det er vigtigt, at alt foregår efter reglerne, og det er tilsynet med til at sikre. 
 
Formanden afrundede herefter punktet. 
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AD. 
11 

Status på Efteruddannelse.dk 
Formanden gav udtryk for, at det udsendte materiale udgør en fyldig og dækkende informati-
on og henviste til de bemærkninger, der fremgår af forklædet. 
 
DA noterede med tilfredshed, at sagsbehandling og udbetaling af VEU-godtgørelse og beford-
ringstilskud er klar til 1. januar, og forventede, at det ligeledes gælder i relation til kost og logi. 
Endvidere blev der spurgt til, hvornår web-service i forhold til kompetencefonden, som det 
fremgår af Trepartsaftalen, forventes at blive leveret. 
 
Formanden henviste spørgsmålet til ministeriet og afrundede herefter punktet. 
 

AD. 
12 

Rådets konstitutionsperiode samt fremtidig repræsentation i rådet  
Formanden takkede for orienteringen. 
 

Ad. 
13 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2018 
Formanden oplyste, at det udsendte notat behandles på dette møde, idet november mødet, 
hvor notatet var på dagsordenen, blev aflyst. Forbruget og aktiviteten er på niveau med 2017. 
Der er stor aktivitet på FVU. 
 
DA gjorde opmærksom på, at målgruppen i 2017 også omfattede elever med videregående 
uddannelse, hvilket ikke er tilfældet i 2018, så derfor er her tale om en aktivitetsstigning, som 
ikke kan ses ud af tallene. 
 
LO fandt, at det var vanskeligt at arbejde med ministeriets datavarehus i denne sammenhæng, 
fordi tallene kun er ajourført til og med 1. kvartal.  
 
Repræsentanten for Uddannelsesforbundet henledte opmærksomheden på, at dansk ud-
bydes af skolerne efter reglerne for FVU start. 
 
Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne gjorde opmærksom på, at 
ordblindeundervisningen havde et faldende elevantal, selv om målgruppen ikke var blevet 
mindre. I den sammenhæng mangler der statistik for virksomhedsoprettede hold. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste i forbindelse med FVU start, at et hyrdebrev er udsendt om, 
hvilke regler der gælder, og at det præciseres i bekendtgørelsen, at man skal anvende samtale-
guiden i forbindelse med visitationen af eleven. 
 
Mikkel Skydsgaard oplyste, at data i Undervisningsministeriets databank ikke er så opdate-
rede, som de data VEU har fået. Grundet oprettelsen af Undervisningsministeriets nye datava-
rehus, hvor aktivitetsdata offentliggøres fremadrettet, er offentliggørelsen af aktivitetsdata for 
3. kvartal blevet forsinket. Aktivitetstal for 2. og 3. kvartal 2018 forventes offentliggjort i uge 
51 2018. Det undersøges, om der kan udarbejdes statistik for virksomhedsoprettede hold i 
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forbindelse med ordblindeundervisning, hvilket ministeret efterfølgende oplyser er muligt, og 
som vil blive indarbejdet i næste forbrugsrapport, der dækker hele 2018. 
 
Formanden afsluttede hermed punktet. 
 

Ad. 
14 

Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2019  
Formanden henviste til det udsendte materiale den 11. december og bemærkede, at taksten 
for fjernundervisning er nedjusteret. 
 
LO udtrykte tilfredshed med finansloven, men pointererede også, at der er forskel på at fjerne 
omprioriteringsbidraget og en neutralisering, hvorfor her bliver et problem, når trepartsaftalen 
udløber. 
 
DA spurgte til tilskudsmodellen for kombinations forløb på FGU, idet det ikke fremgår klart, 
om det er den ordinære aktivitet eller den rekvirerede aktivitet, der danner grundlag for model-
len. 
 
Mikkel Skydsgaard oplyste, at kombinationsforløbet er baseret på den ordinære aktivitet. 
 

15 Evt. 
Formanden takkede Einer Holst for hans indsats i VEU-rådet, hvor han havde været 
med siden 2005. 
 
DA takkede ligeledes for samarbejdet i VEU-rådet 
 
Einer Holst kvitterede for de pæne ord og henviste til, at VEU-rådet spiller en væsent-
lig rolle i beskæftigelsespolitikken, som han fremadrettet skal beskæftige sig med i regi 
af Fagbevægelsens Hovedorganisation, så derfor ville han ikke slippe forbindelsen til 
VEU-rådet. 
 
Formanden takkede for god mødeorden, ønskede glædelig jul, godt nytår og på gensyn 
onsdag den 27. februar 2019 kl 14. 
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