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

Den 25. februar 2014 

 

Referat af 

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

onsdag den 18. december 2013 

 

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 Undervisningsministeriet 

 3. Afrapportering – serviceeftersynet af AMU  

- Afrapportering fra den nedsatte Regelsaneringsgruppe  

- Afrapportering fra det tekniske serviceeftersyn  

 4. Ansøgninger om tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser,  

        arbejdsmarkedsuddannelser mv 2014 (UUL)  

5. Ansøgning fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse af en fælles kompeten-

cebeskrivelse: FKB 2261 Transportoptimering 

 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

6. TUP-temaer 2014 (materiale vedlagt) 

7. Status for VEU-centrenes kontrakter 2014-2015  

8. Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

- Orientering om Finansloven 2014  

- Status for FVU for tosprogede 

 9. Eventuelt 

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

 

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Anne Bruvik-Hansen, Per Paaskesen, Pia Maul Andersen, 

Frank Juncker, Gerda K. Thomassen, Jørgen Pater, Martin Grønbæk Jensen, Benny Yssing, Ann B. 

Poulsen, Tina Voldby, Louise Holm Sommer, Louise Pihl, Niels Henning Holm Jørgensen, Lone Fol-

mer Berthelsen, Thomas Christensen, Birgitte Høfde, Anja Storgaard, Frank Tonsberg, Lise Pontoppi-

dan, Randi Jensen, Niels Henriksen, Søren Hoppe, Hanne Pontoppidan, Jakob Sloth Petersen, Lars 

Mortensen. 

 

Fra Undervisningsministeriet: Lisbeth Bang Thorsen, Jakob Overgaard Jørgensen, Anne Mette Vang 

- Rydall, Mette Hartvig, Louise Lee Leth, Malene Christophersen, Miriam Vase, Jesper Nielsen, Anne 

Elkjær (sekretær).  

 

Afbud fra: Ejner K. Holst, Gitte Vind, Pia Antonsen, Henning Gade, Søren Gaard, Lars Mahler. 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2. Meddelelser fra formanden  

•Høringer siden sidst 

Formanden henviste til rådets brev til undervisningsministeren med anmodning om et taksteftersyn og 

bemærkede, at der desværre endnu ikke var kommet et svar fra ministeren. 

•Status for VEU-rådets publikation 2013  

Formanden henviste til, at rådet tidligere har fået forelagt en disposition for den kommende publikati-

on. Tidsplanen for udgivelsen er blevet skubbet, hvilket giver plads til, at arbejdet med serviceeftersynet 

kan komme med, og at publikationen derfor ændrer navn til VEU-rådets publikation 2014. Forman-

den gav tilsagn om at vende tilbage med et udkast i løbet af formentlig marts måned. 

 

Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse  

 

Ad 3. Afrapportering – serviceeftersynet af AMU  

- Afrapportering fra den nedsatte Regelsaneringsgruppe  

- Afrapportering fra det tekniske serviceeftersyn  

 

Formanden indledte punktet med at henvise til, at dette arbejde blev igangsat på baggrund af VEU-

rådets strategidag medio 2012, og at der er arbejdet hårdt for at nå en struktur på det videre arbejde. 

Han fandt, at der nu var kommet mange gode forslag frem, og at efteruddannelsesudvalgene har bidra-

get positivt. Regelsaneringsgruppen er kommet med 116 forslag til ændringer, det tekniske serviceefter-

syn viser allerede, at der kan ske en vis reduktion i antallet af uddannelser, og det foreslås nu, at der 

arbejdes videre ad 4 spor:  

1) Efteruddannelsesudvalgene arbejder i 2014 videre med gennemgangen af de fælles kompetencebe-

skrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på at sikre, at det er de relevante uddannelser, 

der kan udbydes 

2) Der arbejdes videre i den af ministeriet nedsatte referencegruppe med deltagelse af skoler og ar-

bejdsmarkedets parter om www.efteruddannelse.dk 

3) at der nedsættes en arbejdsgruppe under rådet, der har til opgave at se på mulighederne for yderligere 

fleksibilitet og kvalitet i AMU-programmet – gruppen skal afslutte sit arbejde marts 2014 med henblik 

på en afrapportering til VEU-rådet på rådets møde til april  

4) at der nedsættes en arbejdsgruppe under rådet, der skal planlægge en temadrøftelse i rådet på mødet i 

juni 2014 om AMU-programmets beskrivelsessystem 

 

Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter: 

 Der var ros til det arbejde, der nu er gennemført. Der var tale om en god proces. 

 Det blev understreget, at rådet allerede i september 2013 anmodede undervisningsministeren 

om et taksteftersyn – dette har rådet endnu ikke fået svar på, og det er overordentlig vigtigt, at 

det snarest kan igangsættes. Der blev henvist til, at skolerne ”bløder”, at der har været store af-

skedigelsesrunder, og at det er afgørende, at der meget hurtigt sker noget. Det er vigtigt, at der 

bliver set på taksterne, da det ikke er muligt at se på finansloven, at der er et meget stort pro-

http://www.efteruddannelse.dk/
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blem, da der jo er et stort fald i aktiviteten og derfor et stort mindreforbrug, der dog ikke kom-

mer taksterne og skolerne til gode på grund af reglerne i budgetloven. 

 Det skal understreges overfor ministeren, at fokus for arbejdet har været på at se på, om AMU-

programmet er gearet til at modsvare arbejdsmarkedets behov. 

 Behovet for harmoniseringen af reglerne om deltagerbetaling for deltagere med en videregående 

uddannelse med godtgørelsesreglerne blev understreget. 

 Det er vigtigt, at rådet henvender sig til Beskæftigelsesministeriet for at gøre opmærksom på de 

barrierer, der er for ledige i forhold til at deltage i AMU-uddannelse, og at rådet opfordrer til, at 

der sker en koordinering mellem de to ministerier – henvendelsen kan dels ske ved, at forman-

den for VEU-rådet skriver til formanden for Beskæftigelsesrådet, men også ved at organisatio-

nerne – der jo er repræsenteret i begge råd – også bruger sin indflydelse begge steder. 

 Der opfordres til, at voksenvejledningen bliver mere målrettet og synlig. Voksenvejledningen 

foregår flere steder bl.a. hos VEU-centrene, jobcentrene, a-kasser og andre, men der mangler en 

fokuseret indsats.  

 Konkret fra Regelsaneringsgruppens arbejde – især i forhold til godtgørelsesreglerne - blev der 

peget på behov for ændringer især i forhold til den maksimale daglige udbetaling af godtgørelse 

(7,4 timer). Herudover blev der fremhævet et behov for at gøre noget ved spørgsmålet om 

hjemsendelsesproblematikken.  

 Det er uhyre vigtigt, at der arbejdes videre med forslagene, der vedrører 

www.efteruddannelse.dk,  

 

Formanden konkluderede, at rådet kunne tilslutte sig, at rådet nedsætter to arbejdsgrupper, og at 

VEU-rådet skriver til undervisningsministeren om status for serviceeftersynet, rådet rykker samtidig for 

et svar på anmodningen om et taksteftersyn, da dette haster, at der atter peges på behovet for harmoni-

seringen af reglerne om deltagerbetaling for deltagere med en videregående uddannelse med godtgørel-

sesreglerne, at rådet rejser spørgsmålet om at se mere fleksibelt på reglerne for maksimal daglig godtgø-

relse på 7,4 timer og opfordrer til, at voksenvejledningen bliver mere målrettet og synlig. Herudover 

orienteres om det videre arbejde med de 4 spor.  

 

Formanden tilføjede, at det måske kan blive nødvendigt at bede om flere midler til ændringer i Efter-

uddannelse.dk, men det må man se på senere. 

 

Herudover noterede formanden sig, at der er enighed om, at han skriver til formanden for Beskæfti-

gelsesrådet om de problemstillinger, der vedrører Beskæftigelsesministeriets område. 

 

Formanden konkluderede, at der var tilslutning fra rådet til den forelagte tidsplan for det videre arbej-

de. Inden jul vil sekretariatet invitere efteruddannelsesudvalgenes formandsskaber og sekretariatschefer 

til et møde medio januar 2014. 

 

Formanden foreslog endelig, at tilbagemeldingen til de forskellige forslagsstillere sker ved, at VEU-

rådets udtalelse til undervisningsministeren kan bruges som tilbagemelding til forslagsstillerne, og at det 

er de enkelte deltagende organisationers ansvar at melde tilbage.  

 

 

http://www.efteruddannelse.dk/


4 
 

Ad 4. Ansøgninger om tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser,  

        arbejdsmarkedsuddannelser mv 2014 (UUL)  

Formanden konstaterede, at der ikke var langt mellem det ansøgte og de midler, der rent faktisk er til 

rådighed, og at ministeriets forslag til fordeling umiddelbart virker hensigtsmæssig. 

 

Formanden henviste til det udsendte materiale, hvor det fremgik, at forretningsudvalget har ønsket, at 

gennemgangen af kursusporteføljen under de enkelte efteruddannelsesudvalg opprioriteres.   

 

DA og LO var enige om ikke at støtte forslaget fra ministeriet om at reducere rammebevillingen for 

2014 for de efteruddannelsesudvalg, der ikke indsender en opdateret status over:  

1)Antal nedlagte og forventede nedlagte FKB 

2)Antal nedlagte og forventede nedlagte arbejdsmarkedsuddannelser 

3)Antal afkoblede og forventede afkoblede arbejdsmarkedsuddannelser og eud-enkeltfag 

medio og ultimo 2014.  

 

DA og LO understregede, at det er vigtigt, at efteruddannelsesudvalgene indsender statusafrapporterin-

gen medio 2014 for at få et samlet overblik over resultatet af den tekniske gennemgang af kursusporte-

føljen, der vil indgå i den status for det samlede serviceeftersyn, som VEU-rådet skal drøfte på sit møde 

i juni 2014. Og derefter igen sidst på året før VEU-rådet skal drøfte serviceeftersynet igen til december 

2014.  

 

Formanden henviste til det planlagte møde med efteruddannelsesudvalgenes formandsskaber og sekre-

tariatschefer i januar 2014, hvor der vil blive kvitteret for efteruddannelsesudvalgenes foreløbige indsats 

i forhold til serviceeftersynet, og hvor vigtigheden af at indsende statusafrapporteringerne vil blive un-

derstreget.  

 

Formanden noterede sig herefter, at rådet tilsluttede sig den af ministeriet foreslåede fordeling af ud-

viklingsmidlerne for 2014. 

 

Ad 5. Ansøgning fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse af en fælles 

kompetencebeskrivelse: FKB 2261 Transportoptimering 

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

kompetencebeskrivelse med det ansøgte udbud. 

 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

 

Ad 6. TUP-temaer 2014  

Formanden henviste til det udsendte materiale og konstaterede, at rådet tilsluttede sig de angivne te-

maer, som TUP-følgegruppen har drøftet og tilsluttet sig. 

 

Ad 7. Status for VEU-centrenes kontrakter 2014-2015  

Lisbeth Bang Thorsen henviste til, at ministeriet, efter at rådet i juni fik kontraktmodellen forelagt, 

har haft en konstruktiv proces med VEU-centrene, og den politiske proces er nu overstået. På denne 

baggrund er kontrakt- og finansieringsmodel blevet revideret. Processen har ikke medført grundlæg-
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gende ændringer i formålet med kontrakt- og finansieringsmodellen, og ændringerne er hovedsagelig 

justeringer i finansieringsmodellen, i metoden for opgørelse af VEU-centrenes opfyldelse af kontrakten 

samt konkretiseringer af indikatorer. Hun understregede, at det er vigtigt, at VEU-centrene laver deres 

egne regionale strategier, men at det sker i forhold til de centralt fastsatte mål, således at der kan ske en 

benchmarking. 

 

Rådet havde følgende bemærkninger til kontrakterne: 

 Der blev henvist til, at VEU-centrene selv havde ønsket mulighede for at kunne måle sig på et 

eget defineret område 

 Der blev kvitteret for fokus på samspillet mellem VEU-centrene og vækst- og beskæftigelses-

områderne. 

 Det blev understreget, at det var et godt og nødvendigt tiltag, og at det bliver spændende at se 

resultaterne 

 Det er vigtigt, at VEU-centrene rådgiver om hele deres portefølje – også ud over VEU-centrets 

geografiske dækningsområde 

 

Formanden noterede sig de gode takter og så frem til at se virkningerne af den nye model. 

 

Ad 8. Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 Orientering om Finansloven 2014  

Jesper Nielsen orienterede om, at der er afsat 10 mio. kr. til forsøg med FVU for tosprogede på  

finansloven for 2014.  

Formanden henviste til, at rådet ved adskillelige lejligheder har peget på behovet herfor, og at det er 

meget positivt, at det nu er aftalt at afsætte midlerne. 

 

Repræsentanten fra Dansk Folkeoplysnings Samråd m.v. hilste den gode nyhed velkommen, og 

spurgte om der er tale om 10 mio. kr. i alt eller årligt i perioden frem til 2017. 

 

Jesper Nielsen oplyste, at der er tale om 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. 

 

Jesper Nielsen oplyste endvidere, at omstillingsreserven er ført tilbage i 2014, at 8. fase af indkøbspro-

jektet udmeldt som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2014, at den midlertidige takstforhøjelse ikke 

er videreført i 2014, og endelig at, der ikke er afsat midler i forhold til EUD-reform i 2014, før der lig-

ger en politisk aftale, og dette vil så blive optaget på et aktstykke. 

 

Jesper Nielsen understregede, at han var klar over, at rådet ikke har fået et svar fra ministeren om 

ønsket om et taksteftersyn, men dette havde bl.a. beroet på, hvad Finansloven ville komme til at inde-

holde. 

 

 Status for FVU for tosprogede 

 

Formanden henviste til den udsendte tids- og procesplan for implementeringen, der bl.a. indeholder 

en første forsøgsrunde i 2. halvår 2014. 
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Uddannelsesforbundet fandt, at sammenhængen mellem trin 0 og de særlige tilbud ikke er tydelige, og 

spurgte, om lærerkvalifikationerne er de samme som ved FVU i øvrigt. I modsat fald kan det gøre en 

efterfølgende evaluering vanskeligere. 

 

Formanden konstaterede, at rådet så frem til at følge implementeringen. 

Ad 9. Eventuelt 

Repræsentanten fra Dansk Folkeoplysnings Samråd m.v. understregede, at ordblindeindsatsen i 

forbindelse med kontanthjælpsreformen er blevet vanskeliggjort på grund af forskellige regelsæt. Hun 

fandt, at der måtte findes en løsning i et styrket samarbejde mellem VUC og jobcentrene. Hun henviste 

til, at Arbejdsmarkedsstyrelsens kampagne havde haft en virkning, men at de positive tiltag ikke måtte 

drukne i bureaukrati. 

 


