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Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden  

 Høringer siden sidst 

 Status for VEU-rådets publikation 2013 

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

3. Opfølgning på temadrøftelserne i VEU-rådet i november 2012, februar 2013 og drøftelsen i 

april 2013 om ”Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og hvad kan 

VEU-rådet eventuelt bidrage med?”, herunder 

 Forslag til procesplan for arbejdet med regelsanering 

4. Tema: VEU-centre – Status og ny kontraktmodel og indsatsområder for 2014 

 Oplæg v/chefkonsulent Louise Lee Leth, Ministeriet for Børn og Undervisning 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU 1. kvartal 2013 

6. Mundtlig orientering om vækstpartnerskaber - Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, 

uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen v/Anja Storgaard, Danske Regioner 

7. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

8. Eventuelt 

 

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

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

Maul Andersen, Frank Juncker, Gerda K. Thomassen, Jørgen Pater, Ann B. Poulsen, Tina Voldby, 

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

sentanten for erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og AMU-centrene, Lise Pontoppidan, Randi Jensen, 

Niels Henriksen, Søren Hoppe, Hanne Pontoppidan, Jakob Sloth Petersen, Lars Mortensen. 
 
Fra Ministeriet for Børn og Undervisning: Lisbeth Bang Thorsen, Jakob Overgaard Jørgensen, An-
ne Mette Vang - Rydall, Mette Hartvig, Anna Raundahl, Louise Lee Leth, Anne Elkjær (sekretær).  

 

Afbud fra: Gitte Vind, Martin Grønbæk Jensen, Benny Yssing, Pia Antonsen, Lone Folmer Berthelsen, 

Thomas Christensen, Henning Gade, Søren Gaard. 

 

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

Formanden bød indledningsvist velkommen til Niels Henriksen, VUC Lederforeningen, der afløser 

Hans Jørgen Hansen. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

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

 Høringer siden sidst 

Formanden henviste til ministerens svar på rådets brev dels om orientering om serviceeftersynet dels 

med forslaget om at gøre noget ved deltagere med en videregående uddannelse. Ministerens svar inde-

holder en kvittering for det igangsatte serviceeftersyn af AMU-området, og ministeren ser dette som 

udtryk for rettidig omhu og grundig forberedelse af de kommende drøftelser om udmøntning af rege-

ringens vækstplan. Samtidig har ministeren noteret sig VEU-rådets forslag i forhold til deltagere med en 

videregående uddannelse og hun nævner, at spørgsmålet om fleksibel omskoling af medarbejdere med 

en forældet videregående uddannelse kunne være en relevant problemstilling at tage op i de kommende 

drøftelser med arbejdsmarkedets parter om vækstplanen.  

 

 Status for VEU-rådets publikation 2013 

Formanden oplyste, at ministeriet har fundet midler til produktion af en publikation fra VEU-rådet i 

2013, hvilket han fandt glædeligt. Den vil formentlig udkomme sidst på året, og han henviste til det 

udsendte forslag til indhold og tidsplan. Det er forudsat, at VEU-rådet vil få et udkast forelagt, for-

mentlig på mødet i november. 

 

Repræsentanten for erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og AMU-centrene foreslog, at det blev 

overvejet at supplere indholdet med et indlæg om voksen – og efteruddannelse inden for det offentlige 

område. 

 

Formanden gav tilsagn om at overveje dette og konstaterede herefter, at rådet tiltrådte planen. 

 

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

Ad 3. Opfølgning på temadrøftelserne i VEU-rådet i november 2012, februar 2013 og drøftelsen 

i april 2013 om ”Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til, og hvad 

kan VEU-rådet eventuelt bidrage med?”, herunder 

 Forslag til procesplan for arbejdet med regelsanering 

 

Formanden henviste til det udsendte forslag til opfølgning, der udover det allerede igangsatte tekniske 

serviceeftersyn omfatter et forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe under VEU-rådet – en regelsane-

ringsgruppe – der dannes omkring det eksisterende forretningsudvalg. Forretningsudvalget suppleres 

med et antal pladser fra hver side i rådet. 

 

Det er foreslået, at arbejdsgruppens opgaver forventeligt vil være følgende: 

 Drøfte tilbagemeldinger om eventuelle barrierer for brugen af AMU fra virksomhederne, her-

under især små og mellemstore virksomheder. 

 Identificere og drøfte efteruddannelsesudvalgenes eventuelle input i forbindelse med indsendel-

se af ansøgning til UUL-puljen den 31. oktober 2013. 

 Inddrage høringssvar/synspunkter, der er indkommet i forbindelse med høringerne af dels 

AMU-bekendtgørelsen dels godtgørelsesbekendtgørelsen 

 Drøfte en tematisering og prioritering af de forskellige indmeldinger og mulige anbefalinger i re-

lation hertil. 

 Møderne er lagt på de tidspunkter, hvor forretningsudvalget i forvejen har fastsat sine møder, og der er 

herudover foreslået et 1. møde i august 2013 og en statusafrapportering til rådet i december 2013, sam-

tidig med status for det tekniske serviceeftersyn.  
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Drøftelserne er tænkt som input til de kommende drøftelser om udmøntningen af regeringens vækst-

plan. 

 

Formanden konstaterede, at der var bred enighed om at nedsætte en sådan arbejdsgruppe, og bad om 

at parterne oplyste navnene på deltagerne – 4 fra hver side – til sekretariatet. Herudover vil det være 

naturligt at inddrage den tilforordnede fra skolerne. Også de offentlige arbejdsgivere vil formentlig ger-

ne deltage i arbejdet. 

 

Fra den efterfølgende drøftelse blev følgende synspunkter fremsat: 

 

 På det første møde i gruppen er det væsentligt at få drøftes, hvordan virksomheder, skoler og andre 

interessenter kan blive inddraget i arbejdet. 

 Der blev peget på, at det er vigtigt også at huske på de særlige målgrupper, herunder flygtninge- 

indvandrergruppen, idet disse målgrupper ikke altid fanges op i kombinationer med AMU-systemet. 

 Der blev også her peget på konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og vigtigheden af at syste-

merne kan spille sammen – helst på en ubureaukratisk måde. 

 Vigtigt at få skolernes viden ind i arbejdet, og at have fokus på alle målgrupper, men også holde sig 

for øje, at der må være et voksenpædagogisk miljø til stede.  

 Måske også se på de ledige i forhold til 6-ugers selvvalgt uddannelse. 

 Det er en god ide, at arbejdet i den nedsatte referencegruppe om VEU-digitaliseringsprojektet som 

foreslået inddrages i arbejdet. 

 Vigtigt at alle synspunkter kommer på bordet i løbet af efteråret, så de kan bæres ind i de kommen-

de drøftelser om vækstplanen. 

 

Formanden takkede for de fremkomne synspunkter og oplyste, at det første møde i gruppen vil blive 

søgt planlagt i uge 33, på dette møde kan det videre arbejde drøftes med henblik på forelæggelse af en 

procesplan på rådets møde i september. 

 

Ad 4. Tema: VEU-centre – Status og ny kontraktmodel og indsatsområder for 2014 

 Oplæg v/chefkonsulent Louise Lee Leth, Ministeriet for Børn og Undervisning 

 

Formanden understregede indledningsvist, at principielle overvejelser om VEU-centrenes fremtidige 

formål, opgaver og udgiftsstruktur som udgangspunkt ikke indgår i VEU-rådets temadrøftelse. 

 

Derimod er der behov for at rådet drøfter VEU-centrenes resultatkontrakter for 2014-2015 inden for 

den eksisterende lovgivnings rammer og forpligtelser, da de nuværende kontrakter udløber med 2013, 

og da ministeriet lovgivningsmæssigt er forpligtet til at indgå nye to - årige kontrakter.  

 

Fra Louise Lee Leth’s oplæg:  

 Der er god fremdrift i forhold til resultater, særligt én indgang, rådgivning og vejledning, 

FVU og regionalt samspil for de fleste VEU-centre. Der mangler stadig resultatskabelse 

på områder som RKV, udbudskoordinering etc. 

 Der er nogle generelle problemer med den nuværende kontraktmodel, bl.a. er den 

yderst kompleks med mange mål, hvilket gør det svært at måle præcist på VEU-

centrenes konkrete resultater samt at sammenligne disse resultater på tværs af VEU-

centrene. 
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 Formålet med en ny kontraktmodel er at få enkle og gennemsigtige kontrakter med 

langt færre mål med mere fokus på effekt (3 indsatsområder, 3 resultatmål og 15 indika-

torer). Herudover vil det blive muligt bedre at kunne måle og dokumentere konkrete re-

sultater og sammenligne disse mellem VEU-centrene. Endelig vil der etableres et øko-

nomisk incitament til at opnå resultater. 

 

Fra den efterfølgende drøftelse blev følgende synspunkter fremført: 

 

 Ros til oplægget og til det udsendte materiale. 

 Den nye kontrakt indeholder gode elementer og det er positivt, at antallet af målepunkter redu-

ceres – og at det i højere grad bliver muligt at måle. 

 Det er positivt, at VEU-centrene har flyttet sig et godt stykke – nu skal alle med. 

 Det er vigtigt, at der kommer reel kompetenceudvikling ud af indsatsen. 

 Det er vigtigt, at VEU-centrene bliver opfattet som en vigtig medspiller ikke mindst i forhold til 

samspillet mellem erhverv – beskæftigelses – og uddannelsespolitikken, jf. bl.a. det af beskæfti-

gelsesministeren nedsatte ekspertudvalg, som skal rådgive i forhold til større infrastrukturinve-

steringer og kompetenceløft af arbejdsstyrken. 

 Vigtigt, at også Beskæftigelsesministeriet og Erhvervs- og vækstministeriet spiller med. 

 Godt at kontrakterne forenkles, men pas på, at centerrådene ikke reduceres til ekspeditionskon-

torer. Det vil gå ud over motivationen. 

 Godt med et økonomisk incitament, men pas på, at det ikke rammer nogen utilsigtet.  

 Der burde også indarbejdes et kvalitetsredskab, og herudover er det vigtigt, at det er muligt at 

fokusere på særlige regionale forhold 

 I forhold til, at de 15 indikatorer vægter lige, skal der være opmærksomhed på, hvor gærdehøj-

den sættes. 

 Spørgsmålet om VEU-centrenes indsats skaber merværdi kan fortsat diskuteres. Vigtigt at se på, 

hvad der er VEU-centrenes opgaver og skolernes almindelige kerneopgaver. 

 Positivt, at der er fokus på, at resultaterne på RKV- området skal blive bedre. Det er også vig-

tigt at se på rammebetingelserne. 

 

Lisbeth Bang Thorsen takkede for den generelle opbakning til modellen og de fremførte synspunkter 

og oplyste, at ministeriet herefter vil gå i gang med de indledende øvelser med VEU-centrene. 

Det blev samtidig præciseret, at der generelt tages forbehold for politiske drøftelser i efteråret, samt at 

de kommende drøftelser i forbindelse med Vækstplan DK kan medføre justeringer i model og indhold. 

 

Formanden noterede sig, at rådet har taget positivt imod forslaget om en ny kontraktmodel, men at 

der også var blevet nævnt forhold, som man skal huske i den videre proces. 

 

 

 

 

 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

Ad 5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU 1. kvartal 2013 
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Formanden henviste til det udsendte materiale, der endnu en gang viste et fald i aktiviteten. 20 % i 

forhold til samme periode i 2012. Han henviste til, at aktiviteten nu er på et lavere niveau, end den var, 

før den steg voldsomt omkring 2010. Han fandt, at situationen var yderst alvorlig. 

 

Repræsentanten for erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og AMU-centrene oplyste supplerende, at 

2013 vil vise et yderligere fald i AMU-aktiviteten grundet lock-out og ændrede regler for 6-ugers selv-

valgt uddannelse. 

 

Ad 6. Mundtlig orientering om vækstpartnerskaber – Styrket sammenhæng mellem erhvervs-

fremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen v/Anja Storgaard, Danske Regioner 

Anja Storgaard, Danske Regioner, orienterede kort om de indgåede vækstpartnerskaber, der har 

fokus på at styrke sammenhængen mellem de tre politikområder, nemlig erhvervsfremme-, uddannel-

ses- og beskæftigelsesindsatsen.  

 

DA fandt, at der bliver brugt rigtig mange penge på forskellige indsatser med stort set samme mål og 

efterlyste en oversigt over de samlede økonomiske resurser – men også af effekterne - og fra alle de 

involverede aktører – hvilket vil give rådet et godt overblik, som det vil være vigtigt at have i forhold til 

videre rådgivning af ministeren. 

 

FTF oplyste, at de vil stille et kommende oplæg om netop samspillet i trekanten erhvervs- beskæftigel-

ses – og uddannelsespolitik til rådighed for VEU-rådet. Henviste derudover til, at såvel erhvervs – og 

vækstministeriet som beskæftigelsesministeriet jo er tilforordnet VEU-rådet, og at synspunkterne vil 

tilgå disse ministerier via referaterne. 

 

LO pegede på VEU-centrene som naturlig samarbejdspartner – men understregede også, at det var 

vigtigt at fastholde, at VEU-centrene ikke er en selvstændig institution, men et samarbejde mellem flere 

institutioner. 

 

Ad 7. Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at UNI-C sigter på at have en løsning om mærkning i forhold til ga-

rantikurser klar allerede i august/september. 

 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste videre, at ministeriet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Le-

derne havde holdt 3 møder med skolerepræsentanter rundt i landet om indholdet i den nye AMU-

bekendtgørelse, der med et par præciseringer snart træder i kraft. Der havde været et fint fremmøde, og 

budskaberne var blevet positivt modtaget. 

 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste endelig, at der var blevet efterlyst en status over konsekvenserne af 

lock-outen. Hun gav tilsagn om at rådet på mødet i september vil kunne få en status fra Kvalitets – og 

Tilsynsstyrelsen. Hun fremhævede, at især AMU-centrene var blevet hårdt ramt. 

 

Uddannelsesforbundets repræsentant fandt det uacceptabelt, at staten påfører skolerne udgifter, og 

mente, at der burde være garanti for, at disse udgifter ville blive dækket. 

 

Ad 8. Eventuelt 
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Repræsentanten for erhvervsskolerne, SOSU-skolerne og AMU-centrene fandt, at der for tiden 

sker så meget, at det er et stort ønske fra skoleside, at der snarligt gennemføres et taksametereftersyn. 

Han opfordrede ministeriet til at overveje dette. 

 

Formanden ønskede afslutningsvist alle en god sommer. 


