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Hvorfor var det vigtigt med 
en trepartsaftale om VEU?

• Der har været en stor reformbølge på stort set alle uddannelsesområder i 
de senere år, men ikke på VEU.  

• AMU har været ramt af afmatning, og det har været svært at styrke 
efterspørgslen. 

• Behov for at sætte VEU på dagsordenen og ikke mindst finde ud af, 
hvordan man kunne skabe et skabe et mere responsivt, fleksibelt og 
sammenhængende system. 

• Politisk fokus har været rettet mod de grupper, der ikke har lært nok og 
kan have store udfordringer med at klare sig på arbejdsmarkedet. 

• Politisk har der også været fokus på basale færdigheder (PIAAC) og 
ordblindhed som barrierer for en stærk arbejdsmarkedstilknytning.

• Håndtering af nuværende og fremadrettet VEU-opsparing.
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Styrkelse af basale 
færdigheder

Pulje til opsøgende 
arbejde for at få flere 
virksomheder til at 
arbejde systematisk med 
forbedring af læse- og 
regnefærdigheder og 
ordblindhed.

Bedre muligheder for:

� Læseundervisning

� Skriveundervisning 

� Regneundervisning

� FVU Digital 

� FVU Engelsk
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Én indgang til VEU

Én indgang til 
VEU gør det 
nemmere at være 
virksomhed og 
medarbejder.

Én indgang som samler:

• Vejledning og tilbud om 
efteruddannelsestilbud

• Tilmelding til kurser

• Søgning af VEU-
godtgørelse.
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Godt 400 mio. kr. til en 
omstillingsfond

Udvikling

Omstillingsfonden skal give faglærte og 
ufaglærte personer mulighed for 
efteruddannelse og videreudvikling samt 
sporskifte i takt med forandringerne på 
arbejdsmarkedet. 
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Forhøjelse af VEU-
godtgørelsen

VEU-godtgørelse

80 pct.           100 pct.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 
til deltagelse i FVU og OBU

80 pct.           100 pct.
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420 mio. kr. til kvalitetsløft 
på AMU

• Kvaliteten af AMU-kurserne styrkes 
ved at hæve taksterne til AMU med 
280 mio. over 4 år. 

• Der oprettes desuden en
kvalitetspulje til AMU på 140 mio.kr 
over fire år (20 mio. kr. i 2018 og 40 
mio. kr. i 2019-2021). 

� Styrket driftsøkonomi til skolerne
� Bedre forsyningssikkerhed
� Højere kvalitet i undervisning
� Mindre risiko for aflyste kurser.
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Øvrige nye tiltag på AMU-
området

AMU-kursisterne skal  
kunne få 
dokumentation for 
deres færdigheder ved fx 
at indføre afsluttende 
prøve/test.

Mere fleksible
muligheder for 
tilpasning af AMU-
kurser til 
virksomhedernes og 
medarbejdernes behov.

Proces for et moderniseret 
AMU-system er startet:
Kursusrevision i 2018.
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AMU – 2 vigtige tiltag
• Bevillingen til AMU gøres aktivitetsstyret ligesom på det øvrige 

uddannelsesområde. 

• Særligt tilrettelagte AMU-forløb på SOSU. 
• Der er på det offentlige arbejdsmarked mangel på kvalificeret arbejdskraft 

på SOSU-området. 
• Behov for initiativer der via AMU kan give et kompetenceløft. 
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Perspektiver i aftalen
• En omfattende aftale med mange vidtforgrenede initiativer, der vil få stor 

betydning for VEU-systemet og for skolernes, parternes og UVM’s
arbejde.

• Økonomien er god. Vi har fået en saltvandsindsprøjtning til et VEU-
system, der i nogle år har været udfordret på en række punkter. Det skal 
med aftalen lykkes at skabe et stærkere VEU med mere aktivitet og mere 
fleksible og målrettede tilbud. 

• At skabe øget motivation for voksen-, efter- og videreuddannelse er fortsat 
et centralt opmærksomhedspunkt i forhold til VEU-området. Kan vi 
motivere til mere VEU? 
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Perspektiver i aftalen
• Der er tale om en stor implementeringsopgave for UVM med ansvar for 67 

af aftalens 81 initiativer. Den politiske bevågenhed er stor – også 
parternes.

• Det bliver en omfattende opgave for skolerne på kort tid at omstille sig i 
forhold til nyt udbud, mere fleksibel tilrettelæggelse, test/prøver m.v. 

• Efteruddannelsesudvalgene bliver meget centrale aktører og står foran en 
vigtig opgave med bl.a. kursusrevision og udvikling af test/prøver. 

• Der er en politisk forventning om, at vi får et mere målrettet AMU med 
færre kurser efter dialog med parterne. 

• Vi (regering og parterne)vil i sidste ende blive målt på, om vi med aftalen 
kan indfri forventningerne om et stærkere VEU-system, der bliver 
anvendt af flere. 

• Vi har et FÆLLES ANSVAR. 



Tidsperspektivet i aftalen

2018 2019 2020 2021
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Alle initiativer starter ”som 
udgangspunkt” i 2018

Lovproces

Årligt 
statusmøde

Genforhandling med 
parterne
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Implementeringen er i gang
• Implementeringen er forankret i afdelingen for Ungdoms- og 

Voksenuddannelser. 

• Arbejdet implicerer mange medarbejdere på tværs af departement, STUK 
og STIL. 

• Årligt statusmøde mellem parterne.

• Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter for LO, DA og UVM.

• Der vil blive et særskilt dialogspor med Danske Regioner og KL. 

• Vi har meget travlt på nogle områder – især lovgivning.

• Alle initiativer starter som udgangspunkt i 2018, men nogle initiativer 
tager længere tid at få rullet ud. 

• UVM har særskilt fokus på kommunikation om aftalen til alle aktører. 


