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Den 8. januar 2015 
Referat af 

32. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
tirsdag den 16. december 2014 

 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat fra mødet i VEU-rådet den 23. oktober 2014  
3. Meddelelser fra formanden  

• Høringer og udtalelser siden sidst  
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren  

4.  Afrapportering af det samlede serviceeftersyn på AMU, herunder resultaterne af efteruddannel-
sesudvalgenes tekniske eftersyn  
5. Undervisningsministeriets foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsud-
dannelser mv 2015  

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
6. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 3. kvartal 2014  
7. Status for implementering af Vækstpakken 2014  

     8. Evaluering af 1. forsøgsrunde, FVU for tosprogede  
     9. VEU-centrenes kontraktresultater for 2014  
    10. Orientering om strukturfondsindsatsen i Danmark 
     11. TUP-temaer 2015  
      12. Orientering fra Undervisningsministeriet 

• Status for positivlisten vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse  
     13. Eventuelt 
 

--------------------- 
 
Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Anne Bruvik-Hansen, Pia Maul Andersen, 
Claus Eskesen, Gitte Vind, Martin Liebing Madsen, Benny Yssing, Ann B. Poulsen, Lone Folmer Ber-
thelsen, Tina Voldby, Louise Holm Sommer, Sidse Frich Thygesen, Anja Storgaard, Hanne Pontoppi-
dan, Frank Tonsberg, Randi Jensen, Niels Henriksen. 
 
Fra Undervisningsministeriet: Lisbeth Bang Thorsen, Anne Mette Vang - Rydall, Malene Christo-
phersen, Jens Krogstrup, Anna Raundal, Kasper Bruun Breinbjerg, Jakob Mortensen, Jørgen Brogård 
Nielsen, Laura Betak, Lars Lindahl, Anne Elkjær (sekretær).  
 
Afbud fra: Per Paaskesen, Pia Antonsen, Henning Gade, Lise Pontoppidan, Lars Mahler, Niels Hen-
ning Holm Jørgensen, Christoffer Jørgensen, Gerda K. Thomassen, Thomas Christensen, Martin 
Grønbæk Jensen, Helle Osmer Clausen, Birgitte Høfde, Jakob Sloth Petersen, Lars Mortensen. 

------------------------ 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at pkt. 12 flyttes op til pkt. 5A på baggrund af den 
fremsendte høring til VEU-rådet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
 
Ad 2. Referat fra mødet i VEU-rådet den 23. oktober 2014  
Formanden oplyste, at der var indkommet enkelte præciseringer til referatet, som vil blive indarbejdet. 
 
Ad 3. Meddelelser fra formanden  

• Høringer og udtalelser siden sidst  
Der var ingen særlige bemærkninger til dette punkt. 
  
Ad 4. Afrapportering af det samlede serviceeftersyn på AMU, herunder resultaterne af efterud-
dannelsesudvalgenes tekniske eftersyn  
Formanden henviste til den udsendte opsamling, der fint dækker alle de områder, som VEU-rådet har 
beskæftiget sig med i forbindelse med serviceeftersynet. Flere punkter er allerede kommet videre bl.a. 
på baggrund af midlerne fra vækstpakken, andre arbejdes der nu videre med i projekter igangsat i for-
bindelse med UUL- og TUP-puljerne. Enkelte knaster udestår, fx en endelig løsning på problemet om 
begrænsningen i, at der kun kan oppebæres godtgørelse i 7,4 timer dagligt. Og flere punkter vil blive 
taget op af VEU-rådet i forbindelse med de planlagte temadrøftelser hen over året. 
 
Såvel DA som LO kvitterede for det store arbejde, der er leveret i forbindelse med serviceeftersynet, og 
som det bliver spændende løbende at følge, da der nu skal fokuseres på implementeringen og drift af de 
enkelte elementer. 
 
LO pegede specielt på det udestående punkt om de 7,4 timer, og hæftede sig ved, at Undervisningsmi-
nisteriet oplyser, at der nu arbejdes på en regelændring og at der er igangsat et arbejde med at ændre det 
tekniske system. LO håber på en snarlig afklaring. Endvidere understregede LO i forhold til 
www.efteruddannelse.dk, at det er vigtigt ikke at glemme den gruppe af enkeltpersoner, der selv tilmel-
der sig på tilmeldingsportalen. 
 
DA pegede på, at der også bliver et arbejde i 2015 med implementering og drift af de igangsatte initiati-
ver, og at vigtige punkter er sat på dagsordenen til VEU-rådets temadrøftelser. DA opfordrede i for-
hold til det udestående punkt om de 7,4 timer, at VEU-rådet får en status for arbejdet på februar-
mødet, idet det er vigtigt, at der arbejdes videre med et beslutningsoplæg om en regelændring på dette 
punkt – udover det igangsatte arbejde med det tekniske system. 
 
I forhold til www.efteruddannelse.dk oplyste DA, at det var fint, at der allerede på et referencegruppe-
møde i slutningen af januar 2015 vil blive drøftet en handlingsplan på baggrund af brugerundersøgel-
sen.  
DA oplyste derudover, at DA på det sidste referencegruppemøde havde anmodet om, at der meget 
hurtigt blev udarbejdet en beredskabsplan, der anviser, hvad virksomhederne skal gøre i tilfælde af ned-
brud i systemet. DA opfordrede til, at der så hurtigt som overhovedet muligt – meget gerne inden jul -
blev sendt en meddelelse til virksomheder og skoler om, at virksomhederne i tilfælde af nedbrud kan 

http://www.efteruddannelse.dk/
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tilmelde sig på skolen, og at der samtidig gives dispensation for 4-ugers fristen for afsendelse af ansøg-
ning om VEU-godtgørelsen. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ministeriet vil se på dette spørgsmål. Derudover nævnte hun, at 
selvom der er et ønske om en status på mødet februar om processen for de 7, 4 timer, så vil der for-
mentlig ikke allerede da kunne ligge et beslutningsgrundlag, der er drøftet i regeringen. 
 
Formanden henviste til, at Danske Erhvervsskoler – Lederne samme dag netop har udsendt en pres-
semeddelelse om, at såfremt VEU-millionerne give den ønskede effekt, må forbedringerne af EfterUd-
dannelse.dk, fremrykkes.  
 
Lederforeningernes repræsentant oplyste supplerende, at undersøgelsen er foretaget blandt er-
hvervsskolerne, der har fremhævet store problemer for særligt de små og mellemstore virksomheder og 
for enkeltpersoner. 
 
Formanden konstaterede på baggrund af drøftelsen, at der er bred tilfredshed med opsamlingen på 
serviceeftersynet, og rådet ikke på nuværende tidspunkt finder, at der skal sendes en orientering om 
opsamlingen til undervisningsministeren, men at dette meget vel kan blive aktuelt senere på året, fx 
efter rådets temadrøftelser. 
  
Ad 5. Undervisningsministeriets foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmar-
kedsuddannelser mv 2015  
Formanden henviste til det udsendte og omfattende materiale, og at rådet skal komme med en udtalel-
se til ministeriet. 
  
Lisbeth Bang Thorsen oplyste supplerende, at der har været en tæt og positiv dialog mellem efterud-
dannelsesudvalgene og ministeriet om indstillingerne. 
 
LO og DA kvitterede for processen og tilsluttede sig ministeriets indstilling om fordelingen af midlerne 
 
Formanden konstaterede herefter, at rådet kunne indstille til ministeriet, at indstillingen kunne følges, 
hvilket kommer til at fremgå af referatet. 
 
Ad 5 A. Status for positivlisten vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse. 
Formanden henviste til, at en høring fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) var ble-
vet udsendt til rådet en time inden mødets start, og derfor også ville blive omdelt. Han konstaterede, at 
det var godt, at man ved fælles kræfter nu var kommet i hus. En udtalelse fra VEU-rådet skal afgives i 
løbet af den efterfølgende dag. 
 
LO kvitterede for processen i forhold til STAR og ikke mindst i forhold til efteruddannelsesudvalgene, 
der var blevet bedt om at bidrage med AMU-forløb, der kunne indgå i positivlisten vedr. 6 ugers jobret-
tet uddannelse. Arbejdet er foregået under et gevaldigt tidspres, og der er ingen tvivl om, at der skal ske 
en revision på et tidspunkt, men nu ligger der et fornuftigt grundlag, som man kan starte på. Det er 
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også vigtigt at fremhæve, at forløbene ikke må betyde, at den dynamik, der kendetegner AMU- systemet 
bremses. 
 
DA understregede, at der var tale om en kæmpeopgave, der har skullet løses under stort tidspres, og det 
har været altafgørende, at efteruddannelsesudvalgene har leveret forløbene, da det er vigtigt, at der ikke 
sker en opbygning af et parallelsystem. Det er meget vigtigt, at forløbene afspejler, at deltagerne kan få 
den kompetence, som virksomhederne efterspørger.  
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste supplerende, at der har været et tæt samarbejde mellem STAR og Un-
dervisningsministeriet i processen, og at der kan opstå nogle udfordringer, bl.a. i forhold til at nogle af 
de forløb, som efteruddannelsesudvalgene har meldt ind, spænder over flere FKB, og det kan være at 
ikke alle elementer bliver udbudt af den samme skole og på det tidspunkt, der passer ind i sammenhæn-
gen. STAR har til hensigt at udsende vejledningsmateriale til skolerne i januar måned. 
 
Lederforeningernes repræsentant efterlyste, at forløbene bliver sendt til skolerne, da 1. januar hastigt 
nærmer sig. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at Beskæftigelsesrådet den 18. december 2014 skal drøfte positivli-
sterne og de indkomne høringssvar, bl.a. fra VEU-rådet. Derefter vil positivlisterne blive gjort tilgænge-
lige for alle aktører på STAR’s hjemmeside. 
 
Formanden sammenfattede de faldne bemærkninger derhen, at en udtalelse til STAR skal indeholde en 
kvittering for, at efteruddannelsesudvalgene har været inddraget aktivt i processen, at VEU-rådet kan 
tilslutte sig listen, at VEU-rådet lægger vægt på, at der tages højde for den dynamik, der kendetegner 
AMU-systemet, som er målrettet arbejdsmarkedets behov, og endelig, at det er vigtigt, at de ledige kan 
opnå de kompetencer, som virksomhederne har brug for, og at tilbuddene vil blive anvendt og komme 
virksomhederne og de ledige til gavn i forhold til det jobmæssige sigte, som uddannelsestilbuddene er 
udtryk for. En udtalelse med dette indhold vil blive afsendt til STAR. 
 
Ad 6. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 3. kvartal 2014  
Formanden henviste til det udsendte materiale og fandt, at tallene giver håb om, at aktivitetsfaldet på 
AMU er ved at flade ud. 
 
LO og DA kvitterede for de udsendte oversigter over fordelingen af aktiviteten. 
 
Ad 7. Status for implementering af Vækstpakken 2014  
Formanden kvitterede for det udsendte materiale og henviste til oversigten over, hvilke år midlerne er 
fordelt på.  
 
DA kvitterede for den ændrede formulering på www.efteruddannelse.dk i forhold til ikrafttræden af de 
nye betalingsregler for deltagere, der ikke har anvendt sin videregående uddannelse i 5 år. 
  
 
 

http://www.efteruddannelse.dk/
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Ad 8. Evaluering af 1. forsøgsrunde, FVU for tosprogede  
Formanden henviste til den udsendte status, og at der er afsat 10 mio. kr. om året fra 2014-2017 til 
udvikling og gennemførelse af forsøg med FVU-tilbud til tosprogede. 
 
Lars Lindahl oplyste supplerende, at der kommer en ny forsøgsrunde i foråret 2015. Der er lavet et 
evalueringssystem, der medfører en løbende evaluering 3 gange i forløbet, afsluttende med lærerens 
vurdering af, om man er egnet til at starte på FVU Trin 1. Han oplyste videre, at interessen for at gen-
nemføre forsøgene har været meget stor. 
 
LO opfordrede til, at der blev udarbejdet en let tilgængelig beskrivelse af adgangsbetingelserne. 
 
Repræsentanten fra Uddannelsesforbundet takkede for orienteringen, og henviste til, at en del af 
forklaringen på den store tilslutning til forsøget kan skyldes de store nedskæringer, der er sket på sprog-
skolerne. I forhold til lærernes efterlysning af længere tid til undervisningen foreslog hun, at der måske 
skal strammes op, således, at der kan undervises i den fulde længde eller ske en samlæsning af trinnene. 
 
Lars Lindahl oplyste, at samlæsning ikke har været muligt, da dette tilbud er mundtligt og andre er 
skriftlige. 
 
DA efterlyste fordelingen af de visiterede kursister, og hertil oplyste Lars Lindahl, at der ca. blev hen-
vist en tredjedel fra henholdsvis virksomheder, kommuner og en tredjedel kom af sig selv. Der er typisk 
tale om, at deltagerne har været i Danmark i 6-8 år, og dermed har mistet retten til få danskuddannelse. 
 
Formanden takkede for orienteringen, og fandt det positivt, at forsøgene nu er kommet i gang, og at 
VEU-rådet vil følge sagen med interesse. 
 
Ad 9. VEU-centrenes kontraktresultater for 2014  
Formanden henviste til det udsendte materiale og oplyste, at der er tale om to-årige kontrakter, og at 
der således tale om en midtvejsorientering om kontraktresultaterne for 2014. Herudover har det bl.a. på 
baggrund af initiativet fra vækstpakken om en styrket voksenvejledning har været nødvendigt at justere 
kontrakterne for så vidt angår 2015.  
 
DA opfordrede til, at VEU-centrene i højere grad må opbygge et tværgående samarbejde, hvis opgaven 
med fx 6- ugers jobrettet uddannelse skal lykkes. 
DA understregede herudover vigtigheden af at holde fast i de opgaver, som VEU-centrene er forpligte-
de til at varetage og ikke tilføre flere midler, hvis ikke opgaverne løses forsvarligt. 
 
Repræsentanten fra bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd og daghøjskolerne oplyste, at det fol-
keoplysende område meget gerne vil være repræsenteret i centerrådene og dermed kunne bidrage til 
løsningen af VEU-centrenes opgaver. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ministeriet i januar 2015 holder et møde med alle VEU-centrene, 
hvor man bl.a. vil drøfte samarbejdet med det folkeoplysende område og det tværgående samarbejde 
VEU-centrene imellem i forhold til bl.a. 6- ugers jobrettet uddannelse. 
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Formanden oplyste afslutningsvist, at forretningsudvalget planlægger at besøge 4 værtsinstitutioner for 
VEU-centre til maj 2015. 
 
Ad 10. Orientering om strukturfondsindsatsen i Danmark  
Formanden kvitterede for et godt notat, der giver et fint overblik over beløbsstørrelser og hvordan de 
er organiseret. 
  
LO roste notatet og oplyste, at man evt. ville anvende det i forhold til LO’s medlemmer i de kommen-
de regionale arbejdsmarkedsråd. 
 
Repræsentanten for de offentlige arbejdsgivere oplyste supplerende, at der er gode eksempler på 
samarbejde, og at der hele tiden tilstræbes synergi. Der fokuseres på fremtidens kompetencer, herunder 
opkvalificering fra ufaglært til faglært og på at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddan-
nelses- og beskæftigelsesindsatsen, blandt andet med udgangspunkt i analyser af kompetencebehov og 
udviklingen på arbejdsmarkedet. Partnerskabsaftalerne mellem de regionale vækstfora og regeringen er 
et væsentligt redskab til at koordinere indsatsen på området. 
 
Ad 11. TUP-temaer 2015  
Formanden henviste til, at temaerne har været til høring i den af rådet nedsatte følgegruppe, og at temaerne ligger i fin tråd 
med nogle af de emner, man i rådet har ønsket at arbejde videre med i serviceeftersynet af AMU, nemlig afprøvning af læ-
ringsudbytte i AMU og styrket anvendelse af fjernundervisning i AMU. Han ventede sig positive og brugbare resultater af de 
projekter, der bliver igangsat. 
 
Ad 12. Orientering fra Undervisningsministeriet 
Der var ingen yderligere orientering fra ministeriet. 
 
Ad 13. Eventuelt 
Formanden oplyste, at VEU-rådets forretningsudvalg i begyndelsen af det nye år vil afholde et møde 
med efteruddannelsesudvalgenes formandsskaber og sekretariatschefer for at kvittere for det store ar-
bejde udvalgene har ydet i forbindelse med serviceeftersynet og i forbindelse med udarbejdelsen af po-
sitivlisterne til 6 ugers jobrettet uddannelse, samt drøfte det videre arbejde i forhold til serviceeftersynet. 
 
Formanden ønskede afslutningsvist rådet en god jul og et godt nytår. 
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