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Sekretariatet 

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

Rådets sammensætning 

 

§ 1. Børne- og undervisningsministeren har nedsat VEU-rådet, der er sammensat på følgende måde: 

 

Formanden er udpeget af ministeren. Ligeledes er medlemmer og suppleanter beskikket af ministeren, 

og de tilforordnede er udpeget af ministeren. 

 

Medlemmer: 

8 medlemmer beskikket efter indstilling fra FH. 

6 medlemmer beskikket efter indstilling fra DA. 

2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere er beskikket efter indstilling fra finansministeren, regi-

onsrådene i forening og KL i fællesskab. 

 

Suppleanter: 

3 suppleanter er beskikket efter indstilling fra FH. 

2 suppleanter er beskikket efter indstilling fra DA. 

1 suppleant er beskikket efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere. 

 

Tilforordnede uden stemmeret: 

1 tilforordnet er udpeget af børne- og undervisningsministeren 

1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren 

1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra erhvervsministeren 

1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og di-

rektører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab 

1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Lederforeningen for VUC 1 tilforordnet er udpeget efter 

indstilling fra Uddannelsesforbundet 

1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende oplys-

ningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fælles-

skab. 

 

Herudover tiltrædes rådet af formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 

 

Stk.2. Formanden, medlemmerne, suppleanterne og de tilforordnede beskikkes/udpeges for 4-årige 

perioder. Finder beskikkelse sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. 

 

 

Rådets opgaver 

 

§ 2. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har, jf. § 3 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. til 

opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om 
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1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser 

og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, 

2) individuel kompetencevurdering, 

3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik, 

4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse 

(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og 

5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau. 

 

 

Rådets mødevirksomhed 

 

§ 3 Rådet holder møde efter formandens bestemmelse, eller når ønske herom fremsættes af to eller 

flere medlemmer, normalt op til 6 gange om året. Det tilstræbes, at børne- og undervisningsministeren 

afholder møde med rådet 1 gang om året.  

Stk. 2. Endvidere mødes VEU-rådet med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsba-

cheloruddannelser (REP) en gang om året, jf. Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- 

og videreuddannelse (2018-2021), pkt. 56. 

 

§ 4. Formanden fastsætter dagsordenen for rådets møder. Ethvert medlem, suppleant eller tilforordnet 

kan få optaget punkter af relevans for rådets arbejde på dagsordenen efter samråd med VEU-rådets 

forretningsudvalg 

Stk. 2. Anmodning om optagelse af punkter til dagsordenen skal ledsages af begrundelse og eventuelle 

relevante bilag og være sekretariatet i hænde senest 6 dage før mødet. Finder formanden, at punktet 

skal belyses yderligere, kan han udskyde behandlingen til det næste møde. 

Stk. 3. Indkaldelse til mødet med dagsorden og skriftligt materiale med belysning af de sager, der skal 

drøftes eller afgøres udsendes så vidt muligt normalt 6 dage før mødet. 

 

§ 5. Rådets møder ledes af formanden og i formandens forfald af et medlem af forretningsudvalget, 

subsidiært af den tilforordnede fra børne- og undervisningsministeriet. 

 

§ 6. Finder formanden eller ethvert af medlemmerne behov for afstemning om rådets initiativer, udta-

lelser, indstillinger og afgørelser, sker vedtagelse ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværen-

de medlemmer. 

Stk. 2. Tilforordnede deltager i rådets møder på lige fod med medlemmer og suppleanter, men tilfor-

ordnede kan ikke anmode om, at en sag kommer til afstemning. 

Stk. 3. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted og kan del-

tage i afstemningen. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten 

deltage i rådets møder uden stemmeret. 

Stk. 4. Hvis stemmerne står lige ved en afstemning, gør formandens stemme udslaget. I et sådant til-

fælde kan ethvert medlem kræve sagen udsat til fornyet behandling i et ekstraordinært møde, der så vidt 

muligt afholdes inden 7 dage. 

Stk. 5. Mindretallet kan kræve sit synspunkt tilføjet til udtalelser eller indstillinger. 

Stk. 6. Rådet er beslutningsdygtig, når foruden formanden 4 medlemmer fra arbejdsgiversiden og 4 

medlemmer fra arbejdstagersiden er til stede. 
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Stk. 7. Formanden kan undtagelsesvist, eventuelt efter drøftelse med forretningsudvalget, anmode 

om/tillade, at andre end medlemmer, suppleanter og tilforordnede deltager i møder uden stemmeret, 

såfremt deres deltagelse skønnes at være af betydning for rådets arbejde. 

 

§ 7. Formanden eller forretningsudvalget kan bestemme, at sager underkastes skriftlig behandling. 

Stk. 2. Inden en af formanden fastsat frist, der så vidt muligt ikke bør være kortere end 1 uge fra ud-

sendelsen af materialet, kan ethvert medlem gøre indsigelse mod det udsendte materiales forslag til ind-

stilling, udtalelse eller afgørelse og kræve, at en sag bliver behandlet på et møde i rådet. 

Stk. 3. Gør ingen medlemmer indsigelse inden for den fastsatte frist, anses det udsendte materiales 

forslag til udtalelse, indstilling eller afgørelse for tiltrådt. 

 

§ 8. Rådets forhandlinger og beslutninger føres til referat. Et medlem kan kræve tilført referatet en kort 

motivering for sit standpunkt eller bemærkning om afvigende standpunkt. 

 

 

Forretningsudvalg for rådet 

 

§ 9. Rådet nedsætter et forretningsudvalg. Formanden er medlem af forretningsudvalget og leder dets 

møder. Forretningsudvalget tiltrædes af den tilforordnede for Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling. 

 

Udover formanden består forretningsudvalget af 2 af rådets medlemmer. Disse 2 udpeges således af 

hovedorganisationerne på henholdsvis arbejdsgiver - og arbejdstagerside. 

 

§ 10. Forretningsudvalgets opgaver fastlægges i en af rådet godkendt forretningsorden. Rådet kan be-

myndige forretningsudvalget til at handle på rådets vegne. Forretningsudvalget orienterer efterfølgende 

rådet herom. 

 

 

Sekretariat for rådet 

 

§ 11. Sekretariatsfunktionen for rådet og forretningsudvalget varetages af Børne- og Undervisningsmi-

nisteriet. 

 

 

Ikrafttræden 

 

§ 12. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på mødet den 18. september 2019 

 


