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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra september 2017 – december 2017 
 
Dato Høring / Udtalelse Modtager Side 

21. sep-

tember 

2017 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om forbud mod forskelsbe-
handling på grund af handicap 

Børne- og Socialministeriet 1 

25. okto-

ber 2017 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om institu-
tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
(Kapacitetsloft). 
 

Undervisningsministeriet 
 

2 

20. no-

vember 

2017 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befor-
dring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse og lov 
om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld 
arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til 
arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenud-
dannelsesstøtte (SVU) m.v.). 
 

Undervisningsministeriet 
 

3 

21. no-

vember 

2017 

VEU-rådets høringssvar over Principper for VEU-centrenes kontrakter i 
2018 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

4 

14. de-

cember 

2017 

VEU-rådets høringssvar om bemærkninger til den landsdækkende positiv-
liste for seks ugers jobrettet uddannelse for 2018 

Arbejdsmarkedspolitik, Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering 

6 

 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5085 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

21.september 2017

Til Børne- og Socialministeriet 
ved specialkonsulent Jette Jacobsen 

sendt med e-mail til jet@sm.dk 
med kopi til vipa@sm.dk 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om forbud mod for-
skelsbehandling på grund af handicap 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 25. august 
2017 modtaget Børne- og Socialministeriets udkast til forslag til lov om 
forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger. 

VEU-rådet henviser i øvrigt til de høringssvar, der måtte komme fra de 
organisationer, der er repræsenteret i VEU-rådet. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

1
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5759 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

25.oktober 2017

Til Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Karen-Iben R. Perelman 

sendt med e-mail til mdcjc@uvm.dk 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v. (Kapacitetsloft). 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 11. oktober 
2017 modtaget Undervisningsministeriets udkast til forslag til lov om 
ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft).. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger. 

VEU-rådet henviser i øvrigt til de høringssvar, der måtte komme fra de 
organisationer, der er repræsenteret i VEU-rådet. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

2

mailto:mdcjc@uvm.dk


Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5759 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

20. november 2017

Til Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen 

sendt med e-mail til mdcjc@uvm.dk 

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud 
til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse 
af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., 
forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-
godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.). 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 10. novem-
ber 2017 modtaget Undervisningsministeriets høring over forslag til lov 
om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger. 

VEU-rådet henviser i øvrigt til de høringssvar, der måtte komme fra de 
organisationer, der er repræsenteret i VEU-rådet. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

3

mailto:mdcjc@uvm.dk


Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5759 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

21. november 2017

Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
ved specialkonsulent Anna Raundahl 

sendt med e-mail til anna.raundahl@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar over Principper for VEU-centrenes kon-
trakter i 2018 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. novem-
ber 2017 modtaget STUK’s høring over Principper for VEU-centrenes 
kontrakter i 2018. 

VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har fået følgende hø-
ringssvar: 

Medlemmer af VEU-rådet 
LO Tilslutter sig i hovedtræk notatet med føl-

gende to bemærkninger: 
• Usikkerhed mht.om VEU-centrene kan

honorere den kvantitative del af kon-
trakten

• Ønsker en tidligere afrapporteren end
15.10.18.

DA To bemærkninger 
• Ikke selvstændigt resultatmål at videre-

føre eksisterende samarbejder, samar-
bejdsrelationer eller initiativer

• Foreløbig afrapportering senest juni
2018

Danske regioner Afrapportering på, hvordan videreførelse 
og overlevering finder sted 

Tilforordnede uden stemmeret: 
AOF Danmark • Aktørerne i folkehøjskoler, daghøjsko-

ler og sprogcentre skal inddrages af
VEU-centrene mht. det kommende
samarbejde

Danske Erhvervsskoler 
og -Gymnasier 

Ingen bemærkninger 

Høringssvarene er vedlagt. 

4
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2 

VEU-rådet har på den baggrund følgende bemærkninger: 

VEU-rådet kan generelt tilslutte sig styrelsens udkast til Principper for 
VEU-centrenes kontrakter for 2018 

VEU-rådet finder det hensigtsmæssigt, hvis VEU-centrenes afrapporte-
ring allerede sker i en foreløbig rapport inden sommerferien 2018 med 
det indhold, som er beskrevet i principperne samt med en vurdering af, 
hvordan det fremtidige samarbejde med aktørerne i folkehøjskoler, dag-
højskoler og sprogcentre kan inddrages i det kommende samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

5



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 

Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5759 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

14. december 2017

Til Arbejdsmarkedspolitik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
ved fuldmægtig Ulrich Haase Nielsen   

sendt med e-mail til ulhn@star.dk 

VEU-rådets høringssvar om bemærkninger til den landsdækkende 
positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for 2018. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 7. december 
2017 modtaget STARs anmodning om bemærkninger til den landsdæk-
kende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for 2018 

VEU-rådet har haft anmodningen i skriftlig høring og har ingen be-
mærkninger. 

VEU-rådet henviser i øvrigt til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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