
Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariatet 

                  Den 28. maj 2013 

 
Referat af  

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

onsdag den 24. april 2013 

 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden  

 Status på særlige FVU-tilbud til tosprogede voksne 

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

3. Opfølgning på temadrøftelserne i VEU-rådet i november 2012 og februar 2013 om ”Synliggø-

relse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og hvad kan VEU-rådet eventuelt 

bidrage med?” 

Herunder: 

 Strategiske pejlemærker for et serviceeftersyn og VEU-rådets overvejelser i forbindelse 

hermed 

 Forslag til gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser samt procesplan, m. bilag 

 Mulige styringsprincipper for AMU-udbud og geografiske dækningsområder 

4. Ansøgning fra Mejeri – og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg om godkendelse af en fælles 

kompetencebeskrivelse: FKB 2269 Drift af gartneri, havecenter og planteskole. 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

5. Opfølgning på minimumsaktiviteter 2013 

6. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

 Status på AMU-lovforslag 

7. Eventuelt 

 

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

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Anne Bruvik-Hansen, Per Paaskesen, Frank Juncker, Gitte 

Vind, Gerda K. Thomassen, Jørgen Pater, Ann B. Poulsen, Lone Folmer Berthelsen, Thomas Christen-

sen, Gorm Johansen, Louise Pihl, Niels Henning Holm Jørgensen, Birgitte Høfde, Anja Storgaard, 

Frank Tonsberg, Randi Jensen, Søren Hoppe, Hanne Pontoppidan, Jakob Sloth Petersen. 
 
Fra Ministeriet for Børn og Undervisning: Lisbeth Bang Thorsen, Hong Quang Ha, Jakob Over-
gaard Jørgensen, Anne Mette Vang- Rydall, Malene Christophersen, Louise Lee Leth, Annette Ramsøe, 
Dorthe Krog Christensen, Anne Elkjær (sekretær).  

 

Afbud fra: Ejner Holst, Pia Maul Andersen, Martin Grønbæk Jensen, Benny Yssing, Pia Antonsen, 

Hans Jørgen Hansen, Henning Gade, Tina Voldby, Søren Gaard, Lise Pontoppidan, Lars Mortensen. 

 

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

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

 

Ad Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden  

 Status på særlige FVU-tilbud til tosprogede voksne 

Formanden henviste til, at rådet flere gange har rykket for en afgørelse af, om der er fundet midler til 

udvikling af særlige FVU-tilbud til tosprogede voksne. Han henviste i den forbindelse til ministerens 

svar i januar 2013 på VEU-rådets henvendelse. Han oplyste, at ministeriet overfor ham har oplyst, at 

der fortsat søges at finde midler til området, som vil indgå i en samlet prioriteringsplan. Der kan først 

siges noget med sikkerhed, når finanslovsforslaget for 2014 offentliggøres i august. 

 

Formanden oplyste herudover, at der er skaffet midler til, at rådet kan udgive en strategipublikation i 

2013. Forretningsudvalget vil drøfte forslag til indhold. 

 

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

Ad pkt. 3. Opfølgning på temadrøftelserne i VEU-rådet i november 2012 og februar 2013 om 

”Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og hvad kan VEU-rådet 

eventuelt bidrage med?” 

Herunder: 

 Strategiske pejlemærker for et serviceeftersyn og VEU-rådets overvejelser i forbindelse 

hermed 

 Forslag til gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser samt procesplan, m. bilag 

 Mulige styringsprincipper for AMU-udbud og geografiske dækningsområder 

 

Formanden henviste til de to foregående temadrøftelser, der havde bragt forskellige emner i spil. Det 

udsendte materiale har søgt yderligere at udbygge nogle af problemstillingerne og komme med forslag 

til løsninger. Han opfordrede til, at der i drøftelsen af opfølgningen indgår overvejelser om indhold i et 

brev af orienterende karakter fra rådet til ministeren. 

 

Såvel DA som LO kvitterede for det udsendte materiale, der gav gode bud på, hvad der kan indgå i de 

videre drøftelser. 

 

Følgende synspunkter fremkom under drøftelsen: 

 Der har været tale om en god proces med de to temadrøftelser. 

 Der er to hovedspor: 1) et teknisk serviceeftersyn og 2) et  arbejde med regelforenkling. 

 Vigtigt at fastholde fokus på, at der kan være andre forklaringer på aktivitetsnedgangen end 

konjunkturerne. 

 Med hensyn til det tekniske serviceeftersyn, så er det vigtigt at, der er overblik over, at det er de 

rigtige uddannelser, der er på hylderne. 

 Det fortsatte arbejde må ikke drukne i en teknisk gennemgang, men vil have som formål at 

fremtidssikre AMU 

 Holde sig for øje, hvad der er vigtigt - set fra bruger – og leverandørperspektiv. 

 Rådet har lyttet til oplæg fra institutionerne og større virksomheder, men mangler også oplæg 

fra medarbejdere og ledige (kursisterne) og herudover fra dem, der ikke bruger AMU. 

 Det er vigtigt at drøfte, hvordan der kommer så optimal en brug af AMU som muligt. 

 Det vil være en fordel, såfremt drøftelserne vil være kommet langt, før den kommende møde-

række om Vækstplan.Dk. 
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 Vigtigt at få løst problemet med deltagere med en videregående uddannelse, der i dag skal betale 

fuld deltagerbetaling. 

 

DA understregede vigtigheden af, at der nedsættes en følgegruppe i forhold til processen med regelsa-

nering, og at der skal foreligge et kommissorium for arbejdet. Det er vigtigt at starte med en brainstorm 

med brugerne af systemet, og derefter kan følgegruppen analysere og kategorisere de fremkomne em-

ner. Resultatet heraf forelægges VEU-rådet, hvorefter indholdet af en rådgivning af ministeren kan 

drøftes. Det er vigtigt at inddrage brugerne – også de små – og mellemstore virksomheder. Endelig er 

det vigtigt, at arbejdet med såvel det tekniske serviceeftersyn som regelsaneringen tidsmæssigt speedes 

op i forhold til de foreliggende tidsplaner. AMU-systemet har p.t. store problemer, og det er vigtigt at 

igangsætte hurtige processer for at få taget hul på problemerne. 

 

LO fandt det vigtigt, at der også sættes fokus på ikke-brugerne. LO var enig i, at der bliver igangsat et 

regelsaneringsarbejde, herunder vil det kunne synliggøres, at der findes andre forklaringer på den dalen-

de brug af AMU end Genopretningspakken og konjunkturerne. Samtidig er der enighed om, at såvel 

skoler som to store virksomheder er kommet med eksempler, der viste, at de oplevede barrierer, der 

hæmmer brugen af AMU-systemet. Herudover er det vigtigt at gøre ministeren opmærksom på pro-

blemet med fuld deltagerbetaling for dem med en videregående uddannelse, som de ikke har anvendt i 

deres jobfunktioner de seneste 5 år – det er ønskeligt at få harmoniseret deltagerbetalingsreglerne med 

godtgørelsesreglerne. 

 

I forhold til det forelagte notat om styringsprincipperne fandt DA, at det er et godt forslag at ophæve 

de geografiske dækningsområder. De overordnede drøftelser i rådet har primært handlet om at sikre 

forsyningssikkerheden.. 

 

LO var tilfreds med at emnet blev bragt op, men var dog ikke sikker på, at en ophævelse af de geografi-

ske dækningsområder er den rette løsning. Det til mødet foreliggende notat var glimrende at have i 

baghovedet til kommende drøftelser i rådet om forsyningssikkerhed. 

 

FTF fandt, at en ophævelse af de geografiske dækningsområder kunne være en løsning, men at der 

også kan være andre elementer, der bør drøftes i forhold til forsyningssikkerheden. 

 

I forhold til notatet om et nyt fælleskatalog oplyste Lisbeth Bang Thorsen , at der i notatet om et nyt 

fælleskatalog var tale om en administrativ forenkling for efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitu-

tioner. I forhold til den efterspurgte regelsanering blev det oplyst, at MBU umiddelbart efter vedtagel-

sen af den nye AMU lov vil sende en revideret AMU bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen vil in-

deholde en klarificering og sammenskrivning af de nuværende regler og hyrdebreve samt forenklinger 

indenfor gældende rammer. (Bekendtgørelsen er sendt i høring den 22. maj) 

 

Formanden konkluderede i forhold til det foreslåede tekniske serviceeftersyn, at det virker fornuftigt at 

igangsætte dette arbejde. Som det fremgår af det udsendte materiale, er der allerede gode initiativer i 

gang hos efteruddannelsesudvalgene, og et serviceeftersyn skal fremme denne proces. Rådet ser gerne, 

at der bliver tale om en proaktiv proces. Fx kan det afdækkes, hvor det er et problem, at der er mål-

grupper, der ikke nås samt små målgrupper, som skal håndteres særskilt. Der er også enighed om, at 

arbejdet ikke skal tage for lang tid. Der er endvidere enighed om, at det er en nyttig opgave set i lyset af 

de kommende drøftelser i forbindelse med Vækstplan.dk, og der er enighed om, at resultaterne fra dels 
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den tekniske gennemgang dels regelsaneringen kan bæres ind i dette arbejde, som regeringen og ar-

bejdsmarkedets parter igangsætter. VEU-rådets forretningsudvalg vil deltage i et møde med efterud-

dannelsesudvalgenes formandskab og sekretariatschefer, hvor bl.a. tidsplanen vil blive drøftet.  

 

Formanden fandt det vigtigt, at regelsaneringsarbejdet tager udgangspunkt i den nye AMU-lov og den 

bekendtgørelse, der er på vej. Herunder er det vigtigt at høre de små – og mellemstore virksomheder, 

inden der træffes beslutning om ændringer, men han fandt også, at det måske først er på et senere tids-

punkt, at brugerne skal ind i billedet. Formanden konkluderede, at forretningsudvalget vil tale videre 

om procesplan og model for inddragelse af brugerne – især de små og mellemstore virksomheder - i 

arbejdet med regelsanering. 

 

Formanden fandt med hensyn til drøftelsen af ændringer i styringsprincipperne, at der i en kommende 

drøftelse også kan indgå spørgsmålet om VEU-centrenes koordinerende funktioner, og om der skal 

gennemføres en ny udbudsrunde. Ønsker om en  eventuel ophævelse af de geografiske dækningsområ-

der vil udgøre en del af en kommende bredere drøftelse. 

 

Formanden konkluderede endvidere, at rådet finder tidspunktet for en orientering af ministeren hen-

sigtsmæssigt. Forretningsudvalget drøfter indholdet i orienteringen, der kan indeholde følgende punk-

ter: 

 Redegøre for baggrunden og de to temadrøftelser 

 At det er besluttet at iværksætte dels et teknisk serviceeftersyn dels et regelsaneringsarbejde. 

 At det bl.a. er drøftet, om de geografiske dækningsområder skal ophæves, det vil sige evt. re-

vurdere styringsmekanismen 

 Konkret rejse spørgsmålet om barrieren i forhold til deltagerbetalingen for de deltagere, der har 

en videregående uddannelse, som de ikke har benyttet i deres jobfunktion de seneste 5 år – her 

er der enighed om, at rådets forslag er at harmonisere deltagerbetalingsreglerne med reglerne 

for godtgørelse (hvis ikke deltageren har brugt sin videregående uddannelse i 5 år). 

 

Formanden afsluttede punktet med at takke for en god drøftelse. 

 

Ad pkt. 4. Ansøgning fra Mejeri – og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg om godkendelse af 

en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2269 Drift af gartneri, havecenter og planteskole. 

Formanden konstaterede, at der var enighed i rådet om at støtte godkendelse af den ansøgte fælles 

kompetencebeskrivelse med det ansøgte udbud, samt til nedlæggelse af den fælles kompetencebeskri-

velse, den erstatter. 

 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

Ad pkt. 5. Opfølgning på minimumsaktiviteter 2013 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ministeriet har fundet det relevant at orientere VEU-rådet om op-

følgningen på minimumsaktivitet 2013 for årene 2011 og 2012, da resultatet af opfølgningen er, at mi-

nisteriet agter at træffe afgørelse om, at ni udbudsgodkendelser bortfalder. 

Ministeriet har i forbindelse med opfølgningen indhentet efteruddannelsesudvalgenes skriftlige vurde-

ring og indstilling i de 31 tilfælde, hvor institutionerne har realiseret mindre end 50 % af minimumsak-

tiviteten. 

Efteruddannelsesudvalgene har indstillet at 10 udbudsgodkendelser bortfalder, men på grund af regio-

nale hensyn til Bornholm er det ministeriets vurdering, at kun 9 godkendelser bør falde bort 
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De ni udbudsgodkendelser tilhører syv institutioner. De syv institutioner er blevet partshørt om mini-

steriets indstilling til bortfald af en eller flere udbudsgodkendelser. Partshøringen har ikke givet anled-

ning til at ændre ministeriets indstilling om bortfald af ni udbudsgodkendelser.  

 

Formanden takkede for orienteringen og fandt, at der var blevet koordineret grundigt. 

 

Ad pkt. 6. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

 Status på AMU-lovforslag 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at AMU-lovforslaget forventes 2. behandlet 2. maj 2013 og derefter 3. 

behandlet. Det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget med et ændringsforslag, der vedrører hjemmel 

til at kræve lokale uddannelsesudvalg hos de private udbydere 

 

Ad pkt. 7. Eventuelt 

DA efterspurgte udmøntning af reglen i godtgørelsesloven om, at der ikke kan opnås godtgørelse ved 

deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår. 

 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at et udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring 

ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse snarest vil blive udsendt i høring. 

 

 


