
Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariatet 

                  Den 4. april 2013 

 

Referat af  

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

onsdag den 27. februar 2013 

 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af Dagsorden 

2. Meddelelsespunkter fra formanden  

 Høringer siden sidst 

3. Temadrøftelse: Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og hvad kan 

VEU-rådet eventuelt bidrage med? 2. drøftelse. 

 Oplæg v/ Morten Elbro, HR-chef, Silvan 

 Oplæg v/Helle Ankersen, Chef for Uddannelse, PostNord AB 

Punkter til drøftelse med henblik på en udtalelse til Ministeriet for Børn og Undervisning 

4. Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, restaurant, bager, Konditor og 

Kødbranchen om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2267 – Brød – kage – 

dessert – og konfekturefremstilling. 

5. Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledel-

se (HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2265 Detailhandel. 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

6. Forbrug og aktivitet for den almene og erhvervsrettede VEU i 2012 

7. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

 Statusrapport for EfterUddannelse.dk 

 Vedr. spørgsmål om reglerne om VEU-godtgørelse i forbindelse med hjemsendelse 

8. Eventuelt 

 

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

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Anne Bruvik-Hansen, Pia Maul Andersen, 

Per Paaskesen, Frank Juncker, Benny Yssing, Gitte Vind, Gerda K. Thomassen, Jørgen Pater, Ann B. 

Poulsen, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Thomas Christensen, Gorm Johansen, Louise Pihl, 

Niels Henning Holm Jørgensen, Birgitte Høfde, Frank Tonsberg, Randi Jensen, Søren Hoppe, Hanne 

Pontoppidan, Jakob Sloth Petersen, Lise Pontoppidan. 
 
Fra Ministeriet for Børn og Undervisning: Lars Mortensen, Jesper Nielsen, Lisbeth Bang Thorsen, 
Hong Quang Ha, Jakob Overgaard Jørgensen, Anne Mette Vang- Rydall, Karen Olsen, Malene Chri-
stophersen, Matthias Haaber, Mette Berg, Dorthe Krog Christensen, Marianne Guerry Larsen, Hans 
Mikkelsen, Anne Elkjær (sekretær).  

 

Afbud fra: Søren Gaard, Pia Antonsen, Anja Storgaard, Hans Jørgen Hansen, Henning Gade. 

 

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 



 2 

Ad 2. Meddelelsespunkter fra formanden  

 Høringer siden sidst 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Formanden oplyste, at han siden sidste møde bl.a. havde deltaget med et oplæg i Danske Erhvervssko-

lers VEU-konference i Kolding. Konferencen havde haft stor søgning. 

 

Ad 3. Temadrøftelse: Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og 

hvad kan VEU-rådet eventuelt bidrage med? 2. drøftelse. 

 Oplæg v/ Morten Elbro, HR-chef, Silvan 

 Oplæg v/Helle Ankersen, Chef for Uddannelse, PostNord AB 

Formanden bød indledningsvist velkommen til de to oplægsholdere og henviste til, at temadrøftelsen 

er nr. 2 med samme emne. På den første drøftelse den 29. november 2012 var der oplæg ved to repræ-

sentanter fra AMU-udbyderne. Han henviste endvidere til det omfattende materiale, der var udsendt til 

mødet. 

 

De to oplægsholdere pegede bl.a. på følgende: 

 AMU er et praksisnært uddannelsessystem, der er hurtige omstillingsmuligheder, der er national 

anerkendt kompetence, geografisk tilgængelighed, korte kurser og muligheder for opkvalifice-

ring på mange områder. 

 AMU har været et fleksibelt uddannelsessystem, der har løftet medarbejdernes kompetence be-

tragteligt. 

 Et erhvervet kursusbevis er meget vigtigt for medarbejderne. 

 Der er opstået en række barrierer, der hindrer virksomhedernes brug af AMU på samme måde 

som tidligere. 

 Der er spørgsmål i efteruddannelse.dk, som man ikke ønsker/må spørge sine medarbejdere om, 

når der skal ansøges om VEU-godtgørelse. 

 AMU er blevet for omstændeligt, efteruddannelse.dk er for besværligt, kontrol hæmmer fleksi-

biliteten, hvilket igen betyder, at medarbejderne ikke får den nødvendige efteruddannelse, og re-

sulterer i, at virksomhederne går andre steder hen, fx private leverandører. 

 Skolerne tør ikke at agere fleksibelt efter misbrugssager og hyrdebreve. 

 Forslag fra de to oplægsholdere: 

- Send AMU systemet til servicetjek – et udvalg med virksomheder, skoler m.v. 

- Giv lige adgang for alle, uanset uddannelsesbaggrund – dvs. ophæv kravet om fuld del-

tagerbetaling fra deltagere med en videregående uddannelse 

- Giv skolerne ret til at udbyde AMU i hele landet 

- Forenkling af administrationen af VEU-godtgørelse – A-kasserne og efteruddannelse.dk 

- Tænk såvel horisontalt som vertikalt! AMU er p.t. ikke et vertikalt system. 

- AMU skal hænge sammen med de øvrige uddannelsessystemer – herunder GVU 

- Hjælp os med at gøre AMU til en oplevelse og gøre det nemt at bruge – igen! 

- Keep it simple! 

 

Stikord fra den efterfølgende drøftelse: 

 Gode oplæg, hvor fingrene ikke blev lagt imellem! 

 Positivt, at begge oplægsholdere gerne vil bruge AMU, der som udgangspunkt opfattes som et 

godt og fleksibelt opkvalificeringssystem – men der er opstået en række uhensigtsmæssige barri-

erer for brugen, der kan have bidraget til den store aktivitetsnedgang de sidste to år 
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 Brugen af AMU hos de to oplægsholdere er faldet med henholdsvis ca. 25 % og ca. 30-40 % fra 

2009. 

 Genopretningspakkens initiativ om fuld deltagerbetaling for deltagere med en videregående ud-

dannelse, nævnes som en markant barriere på virksomhederne. 

 Efteruddannelse.dk er besværligt. 

 Misbrugssagerne og kontrol har hæmmet institutionerne i længere tid – de vil gerne tage ansvar 

og har nu fået en ny vejledning, som skulle gøre det nemmere at bevæge sig rundt i regelsættet 

om AMU. 

 Bemærk, at det er to store virksomheder med HR-afdelinger, der har peget på alvorlige barrierer 

i AMU-systemet – det er langt vanskeligere for de mindre og små virksomheder. 

 

Formanden takkede de to oplægsholdere for nogle meget ærlige oplæg. Han understregede, at begge 

oplægsholdere har udtalt, at de meget gerne vil bruge AMU, men at de også havde givet et skræmmen-

de billede af barrierer og et opbygget bureaukrati, der gør det vanskeligt for virksomhederne at bruge 

AMU i det ønskede omfang.  

 

Rådet drøftede herefter opfølgningen på temadrøftelserne, og der fremkom følgende synspunkter:. 

 Fint materiale, der er udsendt til drøftelsen, men denne fik en yderligere dimension af de to op-

lægsholdere. 

 Det skal overvejes om det foreliggende notat om serviceeftersyn skal udbygges. Der ligger mere 

i det end at se på, om det er det rigtige, der er på hylderne. 

 Husk at stikprøver er billigere end kontrol. Husk at slå ned på synderne og ikke på alle – det 

blokerer for fleksibiliteten. 

 Der bør ses på efteruddannelse.dk – noget må kunne automatiseres yderligere, spørges der for 

meget? – det må kunne gøres enklere. 

 Husk at se AMU i et bredere perspektiv – såvel horisontalt som vertikalt. 

 Hvis der skal være mere praksisnær nytænkning af AMU, kan den kommende forsøgsparagraf 

måske komme i anvendelse. 

 Det er tydeligt, at reglen om, at deltagere med en videregående uddannelse skal betale fuld del-

tagerbetaling kan være en barriere for mobiliteten på arbejdsmarkedet. 

 De geografiske dækningsområder bør ophæves. 

 Der er store forhåbninger til brugen af den udsendte institutionsvejledning, hvor også prakti-

kerne på skolerne har været hørt. 

 Det overvejes, om rådet skal komme med anbefalinger til ministeren på nuværende tidspunkt. 

 

Lisbeth Bang Thorsen påpegede, at  

- Lovforslaget om AMU søger netop at balancere mellem bevare fleksibilitet og slå hårdt 

ned på dem, der snyder, og at 

- der er behov for en drøftelse af udbudsprincipperne i rådet, hvilket ministeriet vil 

komme med et oplæg til, 

Hun oplyste, at lovforslaget om AMU fremsættes den 28. februar 2013, og at der herefter skal udarbej-

des en bekendtgørelse, som naturligvis bliver sendt til høring i rådet. 

 

Formanden konkluderede, at det er vigtigt, at rådet arbejder lidt hurtigere, og oplyste, at forretnings-

udvalget vil arrangere et ekstraordinært møde så hurtigt som muligt for at drøfte opfølgningen på te-

madrøftelserne. Han fandt det naturligt at orientere ministeren kort om de emner, som rådets drøftelser 
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har berørt, herunder at der er behov for at se på nogle administrative forenklinger i AMU-systemet, 

men vil drøfte dette med forretningsudvalget.  

 

Ad 4. Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, restaurant, bager, Konditor 

og Kødbranchen om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2267 – Brød – kage 

– dessert – og konfekturefremstilling. 

Formanden konstaterede, at der var enighed om at støtte en godkendelse af FKB 2267 – Brød – kage 

– dessert – og konfekturefremstilling og samtidig støtte det foreslåede udbud. Der var tilslutning til 

samtidig at nedlægge FKB 2647. 

 

Ad 5. Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation 

og Ledelse (HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2265 Detail-

handel. 

Formanden konstaterede, at der var enighed om at støtte en godkendelse af FKB 2265 Detailhandel 

og samtidig støtte det foreslåede udbud. Der var tilslutning til samtidig at nedlægge FKB 2768. 

 

Ad 6. Forbrug og aktivitet for den almene og erhvervsrettede VEU i 2012 

Formanden fandt, at der – bortset fra FVU og ordblindeundervisning var tale om et historisk fald i 

AMU-aktiviteten. 

 

Jesper Nielsen oplyste supplerende, at der for så vidt angår 6-ugers selvvalgt uddannelse er tale om en 

stigning på 39 % efter, at prisloftet for denne gruppe blev ophævet. 

 

Jesper Nielsen oplyste på spørgsmål fra DA, at af beholdningen på VEU-godtgørelsesrammen på i alt 

880,7 mio. kr. udgør godt 600 mio. kr. bidrag fra arbejdsgiverne.  

 

Ad 7. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

 Statusrapport for EfterUddannelse.dk 

Henrik Mikkelsen og Marianne Guerry Larsen (UNI-C) oplyste, at den nye version fra 13. februar 

2013 indeholder en række nye funktionaliteter, der skal lette brugen af systemet, det samme gælder den 

kommende version.  

Herudover har UNI-C igangsat et projekt om etablering af en VEU-database, der bl.a. skal bruges til at 

skærpe betingelserne for berettigelse til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, jf. ændringerne i 

Godtgørelsesloven fra 7. juni 2011. Det blev oplyst, at visse lange uddannelser er undtaget fra reglerne 

om max 10uger med godtgørelse/befordringstilskud. Det gælder fx GVU, kontraktuddannelser og sær-

lige flygtninge/indvandrerforløb. Ligeledes kan uddannelser, der afholdes som multiplan være undtaget 

fra reglerne om max 3 gange med godtgørelse indenfor et kalenderår. VEU-databasen skal herudover 

forbedre Kvalitets – og Tilsynsstyrelsens mulighed for at føre tilsyn. Her skal VEU-databasen indehol-

de oplysninger fra Efteruddannelse.dk, A-kassesystemer, VEU-systemet, eIndkomst og EASY-A. Ud-

viklingsopgaven kommer i udbud i foråret 2013 og efter planen sættes databasen i drift ultimo 2014. 

 

Rådet kom med følgende bemærkninger: 

 Oppetider på 95 % er OK – men de lange ventetider er uacceptable. 

 Garantikurser bør kunne afspejles i efteruddannelse.dk 

 Som enkeltkursist kan man tilmelde sig – men man kan ikke afmelde sig! 

 Vigtigt, at skolerne får VEU-databasen til rådighed. 
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 Positivt at den kommende version indeholder kontrol af fast bopæl/faktisk reel beskæftigel-

se i Danmark. 

 

Henrik Mikkelsen og Marianne Guerry Larsen tog de faldne bemærkninger med i det videre arbej-

de. 

 

Formanden takkede for orienteringen. 

 

 Vedr. spørgsmål om reglerne om VEU-godtgørelse i forbindelse med hjemsendelse 

Formanden oplyste, at spørgsmålet er rejst overfor børne – og undervisningsministeren, og at der 

samme dag har været afholdt et møde mellem ministeriet, 3F, LO og Dansk Byggeri med henblik på at 

klargøre nogle spørgsmål. Der er derfor ikke noget at orientere om på nuværende tidspunkt. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Jesper Nielsen henviste til, at der i den netop offentliggjorte Vækstplan DK ligger en milliard kr til 

VEU, under forudsætning af indgåelse af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Der 

er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af vækstplanen. 

 

Randi Jensen foreslog, at der af denne bredt dækkende pulje blev fundet midler til at løse spørgsmålet 

om FVU-initiativerne til to-sprogede voksne. 

 

Frank Tonsberg oplyste, at Danske Erhvervsskoler – Lederne sammen med fængslerne har udarbejdet 

en standardkontrakt ved brug af AMU, som der i forbindelse med finanslovsforslaget blev åbnet for. 

 


