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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet Den 12. september 2018 

Dagsorden 
til 

50. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet)
onsdag den 19. september 2018 kl. 14.00 – 16.00 

i Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26 
Fægtesalen 

Side 
1 Godkendelse af dagsorden  

2 Meddelelser fra Formanden 
1. Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt)

 1 

3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet med mundtlig orientering om implementeringen 
af ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021)”. 

15 

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

4 Opfølgning på Fællesmødet mellem VEU og REP 16 

5 Drøftelse om revision af årshjul 2018 17 

6 Planlægning af VEU-rådets møder i 2019 20 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

7 Indhold i FFL for 2019 22 

8 Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 2018 32 

9 Statistik for garantikurser for 1. halvår 2018 43 

10 Status på trepartsaftalens initiativer til digitalisering af VEU, aftalepunkter 42 – 44 49 

11 Evt. 



Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

Materiale: Oversigt over høringssvar og udtalelser mv. 
Notater vedr. RAR-modellen 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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12. september 2018
. 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 2. maj 2018 – 19. september 2018 

Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 

21. juni

2018

(Indførelse af deltagerbetaling for udenlandske 
arbejdstagere, studerende m.v. 

Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet 

18/01468-7 

21. juni

2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v samt  
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser 
m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse.

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

18/01468-8 

6. juli

2018

VEU-rådets udtalelse om rammer for it-
understøttelse af test og prøver i AMU 

Undervisningsministeren 18/01468-9 

2. aug.

2018

VEU svar om udkast til love vedr. udmøntningen 
af initiativerne i trepartsaftale 

Undervisningsministeriet 18/01468-10 

14. aug.

2018

VEU-rådets indstilling af et medlem til bestyrel-
sen for Danmarks Evalueringsinstitut 

Undervisningsministerie 18/10333-1 
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Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
ved fuldmægtig Katrine Westerdahl Skagen 

sendt med e-mail til uim@uim.dk og kws@uim.dk 

VEU-rådets høringssvar til udkast til bekendtgørelse om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbeta-
ling for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.).  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 7. juni 2018 
modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets høringsbrev om ud-
kast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
(Indførelse af deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere, studerende 
m.v.) med svarfrist den 21. juni 2018.

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

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved konsulent Jens K. A. Dinesen 

sendt med e-mail til Jens.K.A.Dinesen@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar til to bekendtgørelsesændringer. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. juni 
2018 modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet høringsbrev 
om nedenstående to bekendtgørelsesændringer med svarfrist den 20. juni 
2018, som efter den mundtlige tilbagemelding på rådsmødet den 20. juni 
fremsendes skriftligt i dag den 21. juni: 

1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmar-
kedsuddannelser m.v.

2) Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte
i fængsler og arresthuse.

VEU-rådet har ingen bemærkninger til de to bekendtgørelser. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Att. Chefkonsulent Lise Hjort Elmquist 
Sendt pr. e-mail til  Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 

VEU-rådets indstilling af et medlem til bestyrelsen for Danmarks 
Evalueringsinstitut. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 25. juni 
2018 modtaget ministeriets anmodning om indstilling af ét medlem til 
bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut med indstillingsfrist onsdag 
den 15. august 2018, da Anders Vind, der er beskikket efter indstilling af 
rådet, har meddelt, at han går på pension og i den forbindelse ønsker at 
udtræde af instituttets bestyrelse. 

VEU-Rådet indstiller derfor som 1. prioritet i stedet for Anders Vind 
• Uddannelseskonsulent Thomas Felland (LO)

Af hensyn til lov om ligestilling af mænd og kvinder indstilles endvidere 
som 2. prioritet:  
• Konsulent Lise Johansen (LO)

 Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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22. august 2018

J.nr. 18/03761

Undervisningsministeriet og Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekrutte-

ring  

Hvordan fungerer RAR-modellen? 

Som led i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-
reuddannelse er der afsat 100 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at styrke sam-
arbejdet mellem bl.a. virksomheder, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstituti-
oner og erhvervsservice, så der lokalt og regionalt tages bedre hånd om virk-
somheders efterspørgsel efter kompetencer.  

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har i perioden 2018-2021 fået en opgave 
med at styrke det regionale og lokale samarbejde om at koordinere VEU-indsatsen, 
så det bliver lettere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft. RAR skal 
styrke samarbejdet mellem bl.a. virksomheder, rekrutteringsfællesskaber, jobcen-
tre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, erhvervsservice og arbejdsmarkedets parter, 
så der skabes bedre vilkår for målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige 
inden for områder med behov for arbejdskraft. RAR betjenes også på denne opgave 
af de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) under Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering. 

RAR’s nye opgaver: 
• Udpege områder i hver region, hvor der er særligt behov for kvalificeret ar-

bejdskraft og igangsætte konkrete samarbejder om at imødegå rekrutterings- og
opkvalificeringsudfordringer.

• Engagere RAR’s organisationer, der repræsenterer det lokale og regionale ar-
bejdsmarked til at indgå aktivt i samarbejdsprojekterne.

• Afholde og facilitere informationsmøder, strategiseminarer mv. for at sikre, at
VEU-udbydere, jobcentre og a-kasser har viden om kompetencebehov.

• Indsamle viden om udækkede kompetencebehov.
• Koordinere tværkommunale kursuskøb inden for de områder, hvor RAR har

udpeget, at der skal være regionale samarbejder.
• Formidle viden om kompetencebehov til VEU-udbydere og andre regionale

aktører.
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Hvad kommer den nye model til at betyde for aktørerne? 

VEU-udbydere  
Som VEU-udbyder kan man forvente, at RAR/ AMK: 
• Koordinerer kursusønsker på tværs af jobcentre inden for udvalgte områder

med rekrutteringsudfordringer.
• Formidler overblik over kompetenceefterspørgslen på arbejdsmarkedet regi-

onalt og nationalt.
• Tager initiativ til og er tovholder på netværk mellem aktørerne inden for

beskæftigelse, erhverv og uddannelse, så der bliver mere sammenhængende
indsatser inden for de områder, RAR har udvalgt.

• Efterspørger VEU-udbydernes viden om den regionale uddannelsesefter-
spørgsel til at supplere og kvalificere de kompetencebehov, der identificeres
via kompetenceværktøjet og andre analyser.

Det vil blive forventet af VEU-udbyderne, at de: 
• Bidrager til VEU-koordinatorernes arbejde med at skabe overblik over kom-

petencebehovet i regionen. Det kan bl.a. ske i sammenhæng med, at AMU-
udbydere fortsat og mindst én gang om året på dokumenterbar måde under-
søger behovet for udbud inden for de uddannelser, som de er godkendt til.

• Indgår i relevante tværgående netværk, der vil blive etableret på tværs af
beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesaktører og derved understøtter en
mere sammenhængende VEU- og virksomhedsindsats.

• Fortsætter deres virksomhedsopsøgende arbejde, hvor der også skal være
fokus på små- og mellemstore virksomheder, som har et endnu ikke aner-
kendt uddannelsesbehov.

RAR-modellen kommer ikke til at ændre ved VEU-udbydernes udbudsrettigheder 
og -pligter, og det er fortsat op til VEU-udbyderne at planlægge og dimensionere 
uddannelsesudbuddet.  

Jobcentre og a-kasser 
Som jobcenter og a-kasse kan man forvente, at: 
• Der er ét sted, man kan indmelde behov for koordinering af kursuskøb, og at

AMK hurtigt tager hånd om efterspørgsel herpå.
• Der indgås regionale samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, skoler, virk-

somheder mv. inden for områder med særlige rekrutteringsudfordringer.
• AMK formidler overblik over behovet for arbejdskraft regional og nationalt.

Det vil fremover blive forventet af jobcentrene og a-kasserne, at de: 
• Indgår i regionale/lokale samarbejder inden for prioriterede områder med

skoler, virksomheder og andre relevante aktører.
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Virksomhederne 
Som virksomhed kan man forvente, at: 
• Man ved henvendelse til AMK om udækkede kompetence- og kursusbehov

hurtigt får en tilbagemelding på mulighederne for at imødekomme dette.
• Der er større sandsynlighed for, at kursusønsker imødekommes og hold op-

fyldes og gennemføres, fordi der er mere koordinering mellem virksomheder,
jobcentre og a-kassers efterspørgsel.

Det vil fremover blive forventet at virksomhederne, at de: 
• Bidrager til at afdække behovet for at få tilført kompetencer hos de beskæfti-

gede.
• Tager kontakt til AMK om, hvilke kompetencer der er særligt behov for, og

som det er svært at rekruttere i dag.
• Indgår i regionale samarbejder om styrkede VEU-indsatser inden for områ-

der med rekrutteringsudfordringer sammen med bl.a. jobcentre, a-kasser,
skoler og arbejdsmarkedets parter.

VEU-centrene 
På baggrund af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen, efter, og vide-
reuddannelse skal VEU-centrene udfases i 2018.  

VEU-centrenes vejledningsopgaver skal fremadrettet løses via den nationale og 
institutionsuafhængige voksenvejledning, mens den opsøgende indsats skal udføres 
dels af de enkelte uddannelsesinstitutioner, dels som led i en målrettet opsøgende 
indsats i tilknytning til bl.a. arbejdsmarkedets parters overenskomstaftalte uddan-
nelsesinitiativer. VEU-tovholderne i STAR vil understøtte koordinering af VEU, 
som beskrevet ovenfor.  

I 2018 vil VEU-centrene fortsat fokusere på det virksomhedsopsøgende arbejde, 
men derudover er den primære opgave for VEU-centrene at sikre, at den erfaring 
og viden, som de har opbygget, ikke går tabt, men bliver videreført og indarbejdet 
på værts- og partsinstitutioner og i fx andre netværk og strukturer. En del af dette 
overleveringsarbejde er blandt andet at dele erfaringer og viden med de nye VEU-
tovholdere.  

12



28. august 2018

Sagsnr.: 18/03761 

Folketingets Undervisningsudvalg 

Implementering af RAR-modellen for bedre koordination og ak-
tør samarbejde i Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel 
voksen-, efter- og videreuddannelse 

Kære udvalg 

I oktober 2017 indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). En stor og 
vigtig opgave i denne sammenhæng er udmøntningen af den konkrete RAR-model 
for koordination og aktørsamarbejde, som Regeringen blev endeligt enige med ar-
bejdsmarkedets parter om i marts 2018, og som jeg vedlægger til jeres orientering.  

Der blev afsat 25 mio. kr. årligt til at styrke samarbejdet og koordinationen mellem 
aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet samt erhvervs-
fremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet, så det aktuelle behov for VEU 
imødekommes, herunder også med henblik på at dække mere specialiserede 
SMV’ers uddannelsesbehov. 

I aftalen er der fastlagt fem succeskriterier for modellen, som er ambitiøse, og hvis 
indfrielse afhænger af både RAR-modellen, andre initiativer i Trepartsaftalen samt 
den generelle konjunkturudvikling. Samlet set kan vi få løftet alles indsats for at 
lave et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på voksen- og efteruddannelse, 
særligt inden for områder med behov for arbejdskraft. 

Der er ingen tvivl om, at det er en omfattende opgave, hvor VEU-udbydere, job-
centre, a-kasser, erhvervsaktører og virksomheder skal spille sammen inden for 
områder præget af komplekse strukturer, regler og rigtig mange aktører. Derfor er 
det vigtigt, at alle relevante aktører bidrager til opgaven, herunder især de regionale 
arbejdsmarkedsråd og arbejdsmarkedets parter, der i høj grad skal løfte opgaven.  

I vedlagte notat kan I læse mere om RAR’s nye opgaver, og hvad den nye kon-
struktion kommer til at betyde for VEU-udbyderne, jobcentrene, a-kasserne og 
virksomhederne.  
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Modellen vil blive evalueret, når aftaleperioden udløber i 2021. 

Venlig hilsen 

Merete Riisager Troels Lund Poulsen 
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Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 3: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Intet 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse. 
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Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 4: Opfølgning på Fællesmødet mellem VEU og REP 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Punktet er en mundtlig opfølgning på det fælles møde 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 5: Drøftelse om revision af årshjul 2018 

Materiale: Årshjulet 2018 

Bemærkninger: En evt. revision af årshjulet drøftes traditionelt på første 
møde efter sommerferien 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 12. september 2018
Sekretariatet 

Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet 

Faste dagsordens-
punkter for alle møder 

• Godkendelse af dagsorden
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra Undervisningsministeriet
• Evt.

Januar Ingen møder 

Februar/Marts 7. februar 2018: Møde i VEU-FU
28. februar 2018: Møde i VEU-rådet

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2017
• Statistik for garantikurser

April / Maj 11. april 2018: Møde i VEU-FU
2. maj 2018:  Møde i VEU-rådet

• Pulje til opsøgende arbejde
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP
• VEU-centre: resultater for kontraktperioden (2017)
• Erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende

kollektiv afkortning (EVA rapport)
• Temadrøftelse om processen for den kommende udbudsrunde på

AMU-området.

Juni 6. juni 2018: Møde i VEU-FU
20. juni 2018: Temadag i Odense, AMU-Fyn om

Trepartsaftalen kl. 10 - 13 
• Trepartsaftalens betydning for skolerne, efteruddannelsesudvalgene

og VEU-rådets fremtidige arbejde, jf. program

VEU-rådsmøde kl. 13.30 – 16.00 

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal
2018

• Temaer for UUL 2019
• Status for VisKvalitet
• Status på Efteruddannelse.dk

Juli/August Ingen møder 
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September 5. september 2018: Fællesmøde for VEU & REP kl 13 – 16
12. september 2018: Møde i VEU-FU
19. september 2018: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• VEU-rådets møder for 2019 planlægges.
• Opfølgning på det fælles møde for VEU og REP
• Statistik for garantikurser
• Indhold i FFL for 2019
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår

2018

November • Notat om Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i
3. kvartal 2018 udsendes

November / Decem-
ber 

28. november 2018: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
12. december 2018: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019
• UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejds-

markedsuddannelser mv.  (UUL)
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2019
• Status på AMU-tilsyn
• Status på Efteruddannelse.dk
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Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 6: Planlægning af VEU-rådets møder i 2019 

Materiale: Udkast til mødekalender 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Ugenr Dag Dato FU Rådsmøde
6 Onsdag 06-02-19 X
9 Onsdag 27-02-19 X

15 Onsdag 10-04-19 X
17 Onsdag 24-04-19 X
21 Onsdag 22-05-19 X
24 Onsdag 12.06.19 X
36 Onsdag 04.09.19 X
38 Onsdag 18.09.19 X
43 Onsdag 23.10.19 X
45 Onsdag 06.11.19 X
48 Onsdag 27.11.19 X
50 Onsdag 11.12.19 X

Kl 10.00 - 
11.30 

kl 14.00 - 
16.00

VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2019
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Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 7: Indhold i FFL for 2019 

Materiale: Orienteringsbrev vedr. almene voksenuddannelser samt 
erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse. 
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Departementet 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR-nr.: 20453044

30. august 2018

Sagsnr.nr: 18/09968

Udbydere af almene voksenuddannelser 

Orientering om finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2019 for 

Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 30. august 

2018. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2019 vedtages medio 

december 2018. 

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens 

hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,5 pct. 

Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

2. Nye initiativer på finanslovforslaget for 2019

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022. 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. 
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Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a. 

flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, 

telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv. 

Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2019 således et effektiviseringspo-

tentiale på fællesudgiftstaksterne til almene voksenuddannelser på i alt 

0,8 pct. i 2019.  

Justering af markedsføringsudgifter 

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-

tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af 

negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) 

skal uddannelsesinstitutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser, 

almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale 

uddannelser nedbringe deres udgifter til markedsføring.  

Finanslovforslaget for 2019 er derfor omfattet af takstjusteringer sfa. 

forventet reduktion i markedsføringsudgifterne på fællesudgiftstaksterne 

til almene voksenuddannelser på i alt 1,8 pct. i 2019.  

Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning 

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-

tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af 

negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) 

nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på almene 

voksenuddannelser fra 80 pct. til 75 pct. i 2019.  

Reduktionen i fjernundervisningstaksten fra 80 til 75 pct. er ikke indar-

bejdet i anmærkningsteksten på finanslovforslaget for 2019, men vil blive 

indarbejdet i ændringsforslaget for 2019. 

4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
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Justering sfa. omlægning af barselsfonden  

Der foretages en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen 

af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovforslaget for 2018. Der 

vil på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 blive foretaget en 

justering på i alt 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på Undervisningsmini-

steriets område. Justeringen udmøntes som takstreduktioner på de om-

fattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019.  

Dertil kommer en mindre dispositionsbegrænsning på 3 mio. kr. i 2018 

på Undervisningsministeriets område. I vil modtage nærmere informati-

on herom, så snart dispositionsbegrænsningen er udmøntet i løbet af 

2018. 

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne for 2018 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2019 udmøntes en kor-

rektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område 

på 17 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Korrektionen udmøntes som 

takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til fi-

nanslovforslaget for 2019.  

5. Øvrige initiativer

Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft. d.. 1. januar 2018. Det betyder, at 

effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet 

som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på 

ministeriets område. 

I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøn-

tet på Undervisningsministeriets område. 

Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets områ-

de omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddan-

nelsescentrene. Det indebærer, at der fastsættes et niveau for institutio-

nernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er 

fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 

2022. 

Der henvises i øvrigt til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet til institutionerne d. 28. juni 2018. 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) 

25



4 

Den 13. oktober 2017 blev der indgået en aftale om etablering af en ny 

forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. Aftalen 

indebærer at de nuværende forberedende uddannelsestilbud til 15-24 

årige samles til en ny forberedende grunduddannelse (FGU). 

Den forberedende grunduddannelse træder i kraft d. 1. august 2019 og 

påvirker således aktivitetsforudsætningerne på finanslovforslaget for 

2019 for almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervis-

ning (fvu), ordblindeundervisning (obu), kombineret ungdomsuddannel-

se (kuu), produktionsskoleforløb og erhvervssgrunduddannelse (egu).  

6. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2019 kan rettes til under-

tegnede.

Med venlig hilsen 

Olivia Harbsmeier 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 21 16 93 54 

Olivia.harbsmeier@uvm.dk 
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Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf.: 33 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR-nr.: 20453044

30. august 2018

Sagsnr.: 18/09968

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

Orientering om finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2019 for 

Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 30. august 

2018. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2019 vedtages medio 

december 2018.  

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens 

hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/  

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,5 pct. 

Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

2. Nye initiativer på finanslovforslaget for 2019

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022. 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. 

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a. 

flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, 

telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv. 

Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2019 således et effektiviseringspo-

tentiale på fællesudgiftstaksterne på i alt 0,1 pct. i 2019. 

Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning 

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-

tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af 

negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) 

nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 

100 pct. til 75 pct. i 2019. Reduktionen er ikke indarbejdet i anmærk-

ningsteksten på finanslovforslaget for 2019, men vil blive indarbejdet på 

ændringsforslaget for 2019. 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL19

Udløb af initiativer fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i 

hele Danmark og praktikpladser 

Grundet initiativ om midlertidig sænkelse af deltagerbetalingen for tek-

nisk-faglige og merkantile kurser fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og 

kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, har deltager-

betalingen for teknisk-faglige og merkantile kurser været reduceret i 

2018.  

Initiativet var en etårig videreførelse af initiativet fra Vækstpakken 2014 

om udmøntning af en takstforhøjelse, der modsvarer en nedsættelse af 

deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser fra 2015 til 

2017.  

I 2018 udfases initiativet, og i 2019 er deltagerbetaling for teknisk-faglige 

og merkantile kurser dermed hævet til samme niveau som i 2014 korrige-

ret for pris- og lønudvikling. 
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Dette bevirker, at undervisningstaxametret ved teknisk-faglige og mer-

kantile kurser på FFL19 falder relativt mere end undervisningstaxametret 

for hhv. social- og sundhedsfag mv. og it-fag mv. Den generelle aftagen-

de tendens på undervisningstaxametrene kan tilskrives omprioriterings-

bidraget. 

Derudover udløber den etårige videreførelse af takstforhøjelser fra 

vækstpakken til de fire familiegrupper:  

 Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner

 Montage/systemteknik

 Bygning

 Plastsvejsning.

Den etårige videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til tillægs-

takst til AMU på alle tidspunkter udløber også i 2018, og det samme 

gælder for det etårige supplement til vækstpakkens takstforhøjelse til 

takstgruppe 3. 

Det er imidlertid ikke alle initiativer fra trepartsaftalen, der udløber. Med 

aftalen blev det blandt andet aftalt permanent at styrke skolernes mulig-

hed for at flytte undervisning ud på virksomheder, når det er relevant. 

Herudover blev det aftalt at vækstpakkens midlertidige takstforhøjelser 

til teorikurser, som udgør ca. 40 pct. af aktiviteten på AMU, også blev 

gjort permanent.  

Endelig blev midlertidige takstforhøjelser fra vækstpakken på følgende 

familiegrupper også gjort permanente: 

 Tilberedning/rengøring/service

 El-området/automatik og styring

 Svejseuddannelser.

Kvalitetspulje til arbejdsmarkedsuddannelserne for 2018 

Med trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-

reuddannelse (2018-2021) blev regeringen og arbejdsmarkedets parter 

enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af AMU i aftaleperioden 

2018-2021. Hensigten er at øge forsyningssikkerheden i forhold til 

AMU-udbuddet, og give bedre mulighed for at udbyde AMU af høj kva-

litet, hvilket kan være med til at gøre det mere attraktivt at deltage i 

AMU.  

Med aftalen er der afsat en 4-årig kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr. til 

AMU på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021, som ud-

møntes på baggrund af aktivitet.  
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Efter aftale med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indgår både 

aktivitet finansieret af Undervisningsministeriet og øvrigt rekvireret akti-

vitet i beregningsgrundlaget.  

4. Forventede initiativer på ændringsforslaget

Justering sfa. omlægning af barselsfonden  

Der foretages en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen 

af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovforslaget for 2018. Der 

vil på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 blive foretaget en 

justering på i alt 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på Undervisningsmini-

steriets område. Justeringen udmøntes som takstreduktioner på de om-

fattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019.  

Dertil kommer en mindre dispositionsbegrænsning på 3 mio. kr. i 2018 

på Undervisningsministeriets område. I vil modtage nærmere informati-

on herom, så snart dispositionsbegrænsningen er udmøntet i løbet af 

2018. 

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne for 2018 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2019 udmøntes en kor-

rektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område 

på 17 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Korrektionen udmøntes som 

takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til fi-

nanslovforslaget for 2019.  

5. Øvrige initiativer
Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft. d.. 1. januar 2018. Det betyder, at

effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet

som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på

ministeriets område.

I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøn-

tet på Undervisningsministeriets område. 

Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets områ-

de omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddan-

nelsescentrene. Det indebærer, at der fastsættes et niveau for institutio-

nernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er 

fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 

2022. 
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Der henvises i øvrigt til brev udsendt af Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet til institutionerne d. 28. juni 2018. 

5. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2019 kan rettes til under-

tegnede. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Skydsgaard 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 55 24  

Mikkel.Skydsgaard@uvm.dk 

Lise Tarpgaard 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 52 33 

Lise.Tarpgaard@uvm.dk 

mailto:Lise.Tarpgaard@uvm.dk
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde 1. halvår 2018  

August 2018 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort efter 1. halvår 2018.  

Efter 1. halvår 2018 ligger den ordinære aktivitet på 
Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i årselever 1 pct. højere end 
aktiviteten efter 1. halvår i 2017.  

Forbruget på AMU er efter 1. halvår 2018 steget med 19 pct. i forhold til samme 
periode i 2017. Dette kan primært tilskrives de takstforhøjelser, der blev aftalt i 
forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse (2018-2021). 

Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelsessystemet er faldet i forhold 
til aktiviteten i 1. halvår 2017, hvilket hovedsageligt skyldes, at aktiviteten på seks 
ugers jobrettet uddannelse faldt med 19 pct. En fortsat faldende ledighed kan 
være en del af forklaringen på udviklingen. Den samlede AMU aktivitet for både 
beskæftigede og ledige faldt med 2 pct. i forhold til 1. halvår 2017. 

Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 1. halvår 
2018 46 pct. af det budgetterede på FL 2018, og er 14 pct. højere end forbruget 
for samme periode i 2017. Stigningen i forbruget skyldes, at VEU-godtgørelsen 
er forhøjet fra 80 pct. til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. 

GVU-aktiviteten er faldet med 30 årselever i forhold til samme periode sidste år. 
Dette skyldes, at GVU’en pr. 1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende 
bliver udfaset frem mod 2021. 

På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet steget 
med 18 pct. i 1. halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser 
vi bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten steget med 28 pct. Den 
samlede aktivitetsstigning på FVU skyldes især en stor stigning i aktiviteten på 
FVU – Start. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 157 pct. i 
1. halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på 
FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt 65 pct. af den budgetterede aktivitet 
på FL18.

Aktiviteten på avu og OBU er til gengæld faldet med hhv. 2 pct. og 13 pct. 
sammenlignet med samme periode sidste år. Virksomhedsrettet OBU udgjorde 
ca. 9 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. OBU- og avu-aktiviteten 
i første halvår af 2018 udgør hhv. 47 pct. og 55 pct. af den budgetterede aktivitet 
på FL18.  
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgjorde efter 1. halvår 2018 2.557 årselever. 
Samlet set er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.274 årselever i 
2018, hvormed aktiviteten efter 1. halvår 2018 udgjorde 48 pct. af det 
budgetterede på FL18. Dette svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til den 
samlede ordinære aktivitet i samme periode i 2017, jf. tabel 1. Stigningen kan 
primært tilskrives en fremgang i aktiviteten på AMU SOSU og pæd. på 10 pct. 

Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Aktivitet 
1. halvår

2018

Budgetteret 
aktivitet 
FL2018 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2018 

Aktivitetsændri
ng ifht. 1. 

halvår 2017, i 
pct. 

IT-fag 36 99 36% -27%
Sprogfag 0 0 0% - 
Almene fag 10 26 40% -13%
"Organisatoriske" fag 200 455 44% -4%
Teknisk-faglige og merkantile fag 1.969 3.972 50% 0% 
Individuel kompetenceafklaring 8 29 29% -24%
AMU SOSU og pæd. 326 693 47% 10% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 8 - - 55% 

I alt (inden for FKB) 2.557 5.274 48% 1% 

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. 
rekvireret aktivitet) udgjorde 3.809 årselever efter 1. halvår 2018, hvilket svarer til 
et fald på 2 pct. sammenlignet med samme periode i 2017, jf. tabel 2. Det er 
primært et fald på 19 pct. i aktiviteten for kategorien ’Heraf 6 ugers jobrettet 
uddannelse’, der er årsag til faldet i AMU-aktiviteten samlet set. Faldet i aktiviteten 
for 6 ugers jobrettet uddannelse kan blandt andet tilskrives et fald i ledigheden det 
seneste år. 

Udover den ordinære aktivitet, der udgjorde 2.557 årselever i 1. halvår 2018, 
bestod den samlede aktivitet på AMU af 527 årselever på 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, 113 årselever for personer med videregående uddannelse samt 612 
årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  

I henhold til Aftalen om vækstpakke 2014 skulle personer med forældede 
videregående uddannelser ikke betale deltagerbetaling i perioden 2015-2017. 
Denne gruppe indgik i opgørelsen som tilskudsberettiget aktivitet under ’Heraf 
ordinær uddannelse’ indtil udgangen af 2017. Fra og med 1. januar 2018 har 
personer med videregående uddannelser igen skulle betale fuld deltagerbetaling, 
hvilket er den primære forklaring på stigningen på 40 pct. i kategorien ’Heraf 
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personer med en videregående uddannelse’ sammenlignet med samme periode 
2017. 

Det er sandsynligt, at flere personer med en forældet videregående uddannelse har 
valgt ikke at tage et AMU-kursus i 2018 grundet genindførelsen af fuld 
deltagerbetaling for personer med videregående uddannelser. Det er imidlertid 
ikke muligt at sætte tal på omfangets størrelse. 

Tabel 2: Aktivitet i årselever på AMU i alt inkl. rekvireret aktivitet 

Aktivitet 1. 
halvår 2018 

Aktivitetsændring 
i pct. ift. 1. halvår 

2017 

I alt AMU 3.809 -2%

Heraf ordinær aktivitet 2.557 1% 

Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse 527 -19%

Heraf personer med en videregående uddannelse 113 40% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 612 -1%

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en 
videregående uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling.  

Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 19 pct. sammenlignet med forbruget efter 
2. kvartal 2017, forbrugsprocenten er på 50 pct. af det budgetterede på FL18, jf.
tabel 3. Årsagen til den iøjefaldende stigning i forbruget sammenlignet med samme
periode i 2017 kan tilskrives de takstforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med
Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
(2018-2021).
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Tabel 3: Forbrug i mio. kr. – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Forbrug 1. 
halvår 2018 

Budgetteret 
forbrug FL 

2018 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2018 

Forbrugsændri
ng ift. 1. halvår 

2017 

IT-fag 1,5 9,6 16% -12%

Sprogfag 0,0 0,0 - - 

Almene fag 0,4 2,5 15% -6%

"Organisatoriske" fag 7,3 44,1 17% 15% 

Teknisk-faglige og merkantile fag 220,3 385,3 57% 19% 

Individuel kompetenceafklaring 0,7 2,8 25% -15%

AMU SOSU og pæd. 26,4 67,2 39% 21% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 0,6 - - 49% 

I alt (inden for FKB) 257 512 50% 19% 

 Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem det samlede forbrug i 1. halvår 
2018 og det samlede forbrug i 1. halvår 2017. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af 
Undervisningsministeriet. 

Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 1. halvår 2018 svarer til 46 pct. af det 
budgetterede på FL18, jf. tabel 4. Forbruget er steget med 14 pct. i forhold til 
samme periode sidste år, hvilket blandt andet kan forklares ved, at satsen for 
VEU-godtgørelse er hævet fra 80 til 100 pct. pr. 1. januar 2018 i forbindelse med 
indgåelsen af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse (2018-2021). 

Forbruget af godtgørelse er steget med 17 pct. i 1. halvår 2018 sammenlignet med 
samme periode i 2017, mens forbruget af befordringstilskud og tilskud til kost og 
logi begge er faldet med 2 pct. sammenlignet med 1. halvår 2017. 

Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

Forbrug 1. 
halvår 2018 

Budgetteret 
forbrug FL 2018 

Andel af 
budgetteret 

forbrug på FL 
2018 

Forbrugsændring ift. 1. 
halvår 2017 

Godtgørelse 290,2 623,0 47% 17% 

Befordring 17,6 43,2 41% -2%

Kost & logi 20,1 54,0 37% -2%

I alt 327,9 720,2 46% 14% 

Trækprocenten på VEU-godtgørelsen endte efter 1. halvår 2018 på 66 pct., jf. figur 
1. Trækprocenten er et estimat for, hvor stor en andel af den aktivitet der er
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berettiget til VEU-godtgørelse, der rent faktisk bliver udbetalt godtgørelse til. I 
takt med at initiativer fra trepartsaftalen implementeres i løbet af 2018 og 2019, 
må det forventes, at trækprocenten stiger de kommende år. 

Anm.: Figuren viser udviklingen i VEU-trækprocenten eksklusiv forbrug til befordring og kost 
og logi. Tallene i figuren er opgjort i løbende priser. Data for 2018 baserer sig udelukkende på 
tal fra 1. halvår 2018. 

Forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost og logi har været 
aftagende siden 2009, hvor det toppede med 1.650 mio. kr. i 2018-priser, jf. figur 2. 
Med udgangspunkt i forbruget af VEU-godtgørelse i 1. halvår 2018 samt en 
forventning om højere aktivitet grundet forhøjelsen af VEU-godtgørelsen til 100 
pct. af dagpengesatsen, estimeres det samlede forbrug af VEU-godtgørelse i 2018 
til godt 515 mio. kr. 
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Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til 
befordring og kost og logi. Fremskrivningen for 2018 er foretaget pba. foreløbigt forbrug i 1. 
halvår 2018 samt forventet forbrug i 2. halvår 2018. I både 2016 og 2017 blev ca. 60 pct. af 
forbruget registreret i 1. halvdel af året. Forbruget i 2. halvår af 2018 er på den baggrund 
estimeret til at blive 226 mio. kr. 
 
Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU er den samlede aktivitet 14 årselever efter 1. halvår 2018. Dette er 30 
årselever færre end i samme periode i 2017. Dette afspejler den løbende udfasning 
af GVU-uddannelsen, der blev lukket d. 1. august 2015. Personer med en GVU-
plan kan gennemføre GVU’en frem til 1. august 2021.  
 

Tabel 5: GVU-aktivitet i antal årselever 

  Årselever 

  Inden for FKB Uden for FKB 1. halvår 2017 1. halvår 2018 

IT-fag 0 0 0 0 
"Organisatoriske" fag 1 0 2 1 
Teknisk-faglige og merkantile fag 7 6 42 13 
SOSU/PAU ÅU 0 0 0 0 
I alt 8 6 44 14 

 
Aktivitet på FVU  
I tabel 6-9 ses aktiviteten på FVU i 1. halvår 2018 sammenlignet med aktiviteten i 
1. halvår 2017. 
 
For FVU lå aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet efter 1. halvår 2018 på 2.127 
årselever. Det svarer til en stigning på 18 pct. sammenlignet med samme periode 
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sidste år. Den samlede stigning skyldes især stigningen i aktiviteten på FVU – 
Start. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 140 pct. i 1. halvår 
af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. I første halvdel af 2018 var 
årseleverne fordelt med 1.705 årselever på FVU læsning (hvoraf 206 var årselever 
på FVU – Start) og 365 årselever på FVU – matematik. Screening i basale 
færdigheder havde en aktivitet på 58 årselever, hvilket svarer til et fald på 14 pct. 
sammenlignet med samme periode sidste år.  

Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 
Aktivitetsændring ift. 

samme periode 
sidste år 

FVU – læsning 1.404 1.705 301 (21%) 
- heraf FVU - Start 86 206 120 (140%) 
FVU – matematik 336 365 29 (9%) 
Screening FVU 67 58 -9 (-14%)
I alt FVU 1.807 2.127 320 (18%) 

I 1. halvår af 2018 stod driftsoverenskomstparterne for 66 pct. af den samlede 
aktivitet på FVU. Blandt driftsoverenskomstparterne stod sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund for størstedelen af aktiviteten, jf tabel 7. Både på VUC’er 
og på institutioner med driftsoverenskomster steg antallet af årselever på FVU 
sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med 
driftsoverenskomst steg antallet af årselever med 17 pct. På VUC’er steg antallet 
af årselever med 20 pct.  

Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 

Ændring ift. 
samme 
periode 
sidste år 

VUC 598 715 117 (20%) 
Driftsoverenskomstparter 1.209 1.412 203 (17%) 
- heraf Sprogcentre 461 597 136 (29%) 
- heraf folkeoplysning 518 534 16 (3%) 
- heraf erhvervsskoler 158 154 -4 (-3%)
- heraf kommunale institutioner 13 13 0 (-2%) 
- heraf daghøjskoler 38 74 36 (95%) 
- heraf private 21 41 20 (94%) 
I alt 1.807 2.127 320 (18%) 

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.872 årselever i første 
halvår af 2018. I forhold til samme periode sidste år svarer det til en stigning på 28 
pct., jf. tabel 8.  Også her skyldes aktivitetsstigningen især en kraftig 
aktivitetsstigning på FVU – Start. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 
1. halvår af 2018 udgør ca. 65 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.
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Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 
Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste 

år  

FVU – læsning 1.172 1.540 368 (31%) 
- heraf FVU - Start 77 198 121 (157%) 
FVU – matematik 229 281 52 (23%) 
Screening FVU 57 51 -6 (-11%) 
I alt FVU 1.458 1.872 414 (28%) 
 
66 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) blev i 1. halvår af 
2018 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund stod for størstedelen af driftsoverenskomstparternes 
aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten steget med 27 
pct. På VUC’er er aktiviteten steget med 32 pct.  
 
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 
Ændring ift. 

samme periode 
sidste år  

VUC 470 618 148 (32%) 
Driftsoverenskomstparter 988 1.254 266 (27%) 
- heraf Sprogcentre 431 577 146 (34%) 
- heraf folkeoplysning 384 435 51 (13%) 
- heraf erhvervsskoler 137 144 7 (5%) 
- heraf kommunale institutioner 9 8 -1 (-6%) 
- heraf daghøjskoler 6 49 43 (720%) 
- heraf private 21 41 20 (94%) 
I alt 1.458 1.872 414 (28%) 

 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. 
halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.  
 
Den samlede aktivitet lå i 1. halvår af 2018 på 267 årselever. Sammenlignet med 
sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 13 pct. jf. tabel 10. Virksomhedsrettet 
OBU udgjorde ca. 23 årselever svarende til ca. 9 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet. Aktiviteten i 1. halvår af 2018 udgør ca. 47 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL18.   
 
Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

  Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 
2018 

Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste år  

I alt 307 267 -40 (-13%) 
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På ordblindeområdet stod driftsoverenskomstparterne for 48 pct. af den samlede 
aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne stod folkeoplysningsforbundene for 
størstedelen af aktiviteten. Både VUC’er og driftsoverenskomstparter har oplevet 
et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner 
med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 15 pct., mens den er faldet med 
11 pct. på VUC’er, jf. tabel 11.  

Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 
Ændring ift. 

samme periode 
sidste år 

VUC 157 140 -17 (-11%)
Driftsoverenskomstparter 150 127 -23 (-15%)
- heraf sprogcentre 8 6 -2 (-22%)
- heraf folkeoplysning 121 98 -23 (-19%)
- heraf erhvervsskoler 8 10 2 (26%) 
- heraf kommunale institutioner 4 3 -1 (-31%)
- heraf daghøjskoler 2 6 4 (183%) 
- heraf private 7 5 -2 (-35%)
I alt 307 267 -40 (-13%)

Aktivitet på almen voksenuddannelse 
På almen voksenuddannelse (avu) udgjorde den samlede aktivitet efter 1. halvår af 
2018 5.224 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten på 2 pct. 
sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på avu-området i første 
halvår af 2018 udgør 55 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.  

Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

Efter 1. halvår 2017 Efter 1. halvår 2018 Aktivitetsændring ift. samme 
periode sidste år 

I alt 5.358 5.224 -134 (-2%)

Aktiviteten på kernefag udgjorde i alt 97,5 pct. af den samlede aktivitet på avu, 
mens aktiviteten på tilbudsfag udgjorde 2,5 pct., jf. tabel 13.  
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Tabel 13: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

Antal årselever på kernefag 
Antal 

årselever på 
tilbudfag 

Kernefag 
andel af 

avu-aktivitet 
(%) 

Tilbudsfag 
andel af 

avu-aktivitet 

Efter 1. halvår 2017 5.253 104 98,1 % 1,9% 

Efter 1. halvår 2018 5.090 132 97,5 % 2,5% 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet
43 

Møde i VEU-rådet den 19. september 2018 

Punkt 9: Statistik for garantikurser for 1. halvår 2018 

Materiale:  Notat 

Bemærkninger: Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der 
gives en garanti for, at uddannelsen afholdes på det an-
noncerede tidspunkt og på det anførte sted, hvis der er 
blot én tilmeldt. I sjældne tilfælde kan der være pædagogi-
ske og didaktiske forhold, som taler for et andet mini-
mumsantal. I disse særlige tilfælde kan der fastsættes et 
minimumdeltagerantal på op til fem deltagere, hvilket dog 
forudsætter, at der er indgået aftale med det relevante ef-
teruddannelsesudvalg herom. 

Ministeriet nærværende opgørelse viser omfanget af garan-
tikurser i AMU i 1. halvår 2018 (01/01-2018 til 30/06-
2018).  

Hovedresultatet er, at der i perioden har været afholdt 
8.237 garantikurser, svarende til ca. 32 % af det samlede 
antal afholdte arbejdsmarkedsuddannelser, som var 
26.063. Til sammenligning viste opgørelsen fra januar 
2018, som omfattede foregående 6 måneder, at garantikur-
serne udgjorde ca. 35 %.  

I perioden 01/01-2018 - 30/06-2018 er der annonceret 
5.478 garantikurser, svarende til ca. 19 % af det totale antal 
annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser på Efteruddan-
nelse.dk. Ved seneste opgørelse var dette tal 18 %.  

Notatet omfatter en række oversigtstabeller. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse. 



Oversigt over garantikurser i AMU for perioden 1.7.2017 til 31.12.2017 

Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der gives en garanti for, at uddannelsen afholdes på 
det annoncerede tidspunkt og på det anførte sted, hvis der er blot én tilmeldt. I sjældne tilfælde kan der 
være pædagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet minimumsantal. I disse særlige tilfælde 
kan der fastsættes et minimumdeltagerantal på op til fem deltagere, hvilket dog forudsætter, at der er 
indgået aftale med det relevante efteruddannelsesudvalg herom. Det er fx. arbejdsmarkedsuddannelser 
som ”Teambuilding for selvstyrende grupper”, hvor det ikke vil give mening, at kun én person deltager, 
da deltagerne skal samarbejde for at nå uddannelsens mål. 

Ministeriet opgjorde senest antallet af garantikurser i januar 2018 for perioden 01/07-2017 til 31/12-
2017. Nu har ministeriet og STIL igen lavet et dataudtræk fra Efteruddannelse.dk, der viser omfanget af 
garantikurser i AMU i 1. halvår 2018 (01/01-2018 til 30/06-2018). Udtrækket omfatter alle udbudte ga-
rantikurser i perioden 01/01-2018 - 30/06-2018, samt omfanget af samme periodes annoncerede garan-
tikurser på Efteruddannelse.dk.. De annoncerede kurser er med henblik på afholdelse i både den angivne 
periode og senere. 

Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har været afholdt 8.190 garantikurser, svarende til ca. 
32 % af det samlede antal afholdte arbejdsmarkedsuddannelser, som var 25.868. Til sammenligning viste 
opgørelsen fra januar 2018, som omfattede foregående 6 måneder, at garantikurserne udgjorde ca. 35 %. 

I perioden 01/01-2018 - 30/06-2018 er der annonceret 5.478 garantikurser, svarende til ca. 19 % af det 
totale antal annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser på Efteruddannelse.dk. Ved seneste opgørelse var 
dette tal 18 %.  

Nedenunder er samlet en række oversigtstabeller, der viser antal kurser og antal kursister på gennemførte 
og annoncerede garantikurser sammenlignet med andre arbejdsmarkedsuddannelser. Endvidere er en del 
af oplysningerne fordelt på efteruddannelsesudvalg. 

Der er desuden en oversigt over, hvor stor en andel af kurserne, der aflyses.  
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Annoncerede og gennemførte garantikurser 

Tabel 1. Overblik over annoncerede garantikurser 

  
Annonceret fra 30/6 2017 - 01/01 2018 
(med henblik på afholdelse 30/6 2017 og 
frem) 

Annonceret fra 1/1 2018 - 30/6 2018 
(med henblik på afholdelse 1/1 2018 
og frem) 

Garantikurser 7.076 5.478 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 31.722 28.567 
Garantikursers procentvise andel  22,3% 19,2% 

Kilde: STIL januar 2018 og STIL juli 2018 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 

 
 
Tabel 2: Overblik over gennemførte uddannelser 

 
Alle garantikur-

ser  

Garantikurser 
med minimums-
krav til deltager-

antal 

Alle uddannelser 
(undtagen garan-

tikurser)  

Alle uddannelser 
(undtagen garan-
tikurserne) med 
minimumskrav 
til deltagerantal 

Antal kursister (01/01 2018 - 01/06 
2018) 

45.321 9.444 176.496 144.960 

Antal kurser/hold (01/01 2018 - 01/06 
2018) 

8.190 1.544 17.678 10.769 

Gennemsnit antal kursister pr. garan-
tikursus 

5,5 6,1 10,0 13,5 

Kilde: STIL juli 2018 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk. I efteruddannelse.dk er ikke knyttet oplysninger om, hvor-
vidt uddannelsen reelt afholdes. Derfor arbejdes med antagelse om, at alle kurser, der annonceres, afholdes, med mindre der 
er 0 deltagere eller færre deltagere end et angivet minimumskrav til antal deltagere. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse 
kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser. Således er det annoncerede minimum deltagerantal og antal kursi-
ster også opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse/garantikursus og ikke kviknummer/forløbet.  Med minimumskrav forstås 
uddannelser, hvor der er fastsat et antal på mere end 1, før end kurset gennemføres.  
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Tabel 3. Garantikurser fordelt på efteruddannelsesudvalg 

EUU 

Gennemførte garantikurser Annoncerede garantikurser 

01/01 2018 - 01/06 2018 
Annonceret fra 1/1 2018 - 
30/6 2018 (med henblik på 
afholdelse 1/1 2018 og frem) 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 87 1,06% 77 1,41% 

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 3878 47,35% 1500 27,38% 

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 930 11,36% 138 2,52% 

Individuel kompetencevurdering 274 3,35% 375 6,85% 

Industriens Fællesudvalg 10 0,12% 41 0,75% 

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-
Kødbranchen 

44 0,54% 0 0,00% 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 63 0,77% 19 0,35% 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 11 0,13% 1 0,02% 

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 19 0,23% 42 0,77% 

Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg 83 1,01% 110 2,01% 

Tekniske Installationer og Energi 55 0,67% 42 0,77% 

Transporterhvervets Uddannelsesråd 2708 33,06% 3096 56,52% 

Træets Efteruddannelser 28 0,34% 37 0,68% 

AMU total 8190 100,00% 5478 100,00% 

Kilde: STIL juli 2018 på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk. I EfterUddannelse.dk er der ikke knyttet oplysninger om, 
hvorvidt uddannelsen reelt afholdes. Derfor arbejdes med antagelse om, at alle kurser, der annonceres, afholdes, med mindre 
der er 0 deltagere eller færre deltagere end et angivet minimumskrav til antal deltagere. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse 
kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddannelsesud-
valg er henført i forhold til det efteruddannelsesudvalg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejdsmarkedsuddan-
nelse. 
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Tabel 4. Gennemførte garantikurser og arbejdsmarkedsuddannelser i perioden 01/01 2018 - 01/06 2018 

EUU 
Antal gennem-
førte garantikurser 

Antal gennem-
førte arbejdsmar-
kedsuddannelser i 
alt 

Garantikursers 
andel af arbejds-
markedsuddan-
nelser i alt 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 87 1822 4,77% 

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 3878 7760 49,97% 

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 930 3942 23,59% 

Individuel kompetencevurdering 274 702 39,03% 

Industriens Fællesudvalg 10 1165 0,86% 

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-
Kødbranchen 44 515 

8,54% 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 63 869 7,25% 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 11 973 1,13% 

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 19 772 2,46% 

Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg 83 682 12,17% 

Tekniske Installationer og Energi 55 353 15,58% 

Transporterhvervets Uddannelsesråd 2708 6199 43,68% 

Træets Efteruddannelser 28 103 27,18% 

AMU total 8190 25868 31,66% 

Kilde: STIL juli 2018 på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  I EfterUddannelse.dk er ikke knyttet oplysninger om, 
hvorvidt uddannelsen reelt afholdes. Derfor arbejdes med antagelse om, at alle kurser, der annonceres, afholdes, med mindre 
der er 0 deltagere eller færre deltagere end et angivet minimumskrav til antal deltagere. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse 
kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddannelsesud-
valg er henført i forhold til det efteruddannelsesudvalg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejdsmarkedsuddan-
nelse. 
 

Note: Der er gennemført 11 kurser indenfor Fælleskatalog, som ikke kan placeres på udvalg under gen-
nemførte arbejdsmarkedsuddannelser i alt. 
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Tabel over gennemførte og aflyste kurser 

Tabel 5. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i perioden 01/01 2018 - 01/06 2018 

 

 Antal Andel af den totale mængde 
arbejdsmarkedsuddannelser 

Garantikurser Gennemførte 8.190 88,17% 
 Ingen tilmeldte 682 7,34% 
 Aflyste 417 4,49% 
 Total 9.289 100,00% 
AMU-kurser der ikke er ga-
rantikurser 

Gennemførte 17.678 59,59% 

Ingen tilmeldte 6.989 23,56% 

Aflyste  5.001 16,86% 

Total 29.668 100,00% 
Alle AMU-kurser Gennemførte 25.868 66,40% 

Ingen tilmeldte 7.671 19,69% 

Aflyste 5.418 13,91% 

Total 38.957 100,00% 

 

Note: EfterUddannelse.dk er alene en tilmeldingsportal, og institutionerne er derfor ikke forpligtet til at 
notere i denne portal, når et kursus bliver aflyst. På EfterUddannelser.dk er der derfor ikke i alle tilfælde 
oplysninger om, hvorvidt uddannelsen reelt er blevet afholdt. 

Antagelserne bag udregningen af antallet af aflyste arbejdsmarkedsuddannelser er, at en uddannelse ikke 
gennemføres, hvis enten institutionen har markeret uddannelsen som aflyst i EfterUddannelse.dk, eller 
hvis antallet af tilmeldte kursister er mindre end det angivne minimumsdeltagerantal for kursets afholdel-
se. 
 
Tabellen over gennemførte og aflyste kurser indbefatter kun kurser, hvor der har været tilmeldte kursi-
ster. Såfremt der har været 0 tilmeldte på uddannelsen er uddannelsen naturligvis ikke er blevet afholdt, 
men uddannelsen medregnes da ikke som aflyst i tabellen. 
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Møde i VEU-Rådet den 19. september 2018 

 
Punkt 10: Status på trepartsaftalens initiativer til digitalisering af VEU 

 
    

Materiale:  Notat 
 

Bemærkninger: Notatet giver en status på de projekter, som på nuværende 
tidspunkt er igangsat og for et enkelt initiativs vedkom-
mende også gennemført som udmøntning af aftalepunk-
terne 42-44 vedr. initiativer til digitalisering af VEU.  
 
Notatet er udarbejdet af STIL, Kontor for Digitalisering. 
 
 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse. 
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Styrelsen for It og Læring 
Kontor for Digitalisering 

Vester Voldgade 123 
1552 København V 
Tlf.: 35 87 88 89 
E-mail: stil@stil.dk 
www.stil.dk 
CVR-nr.: 13223459 
 
 
29. august 2018 

Sagsnr.:18/10873 

  

 

Notat 

Vedrørende: Status på trepartsaftalens initiativer til digitalise-
ring af VEU 

Skrevet af: Lisbeth Halmø Nørholm 
Version: 1 
Fordeling: 
 

VEU-rådet 
 

 

Orientering af VEU-rådet: Status på trepartsaftalens initiativer til 
digitalisering af VEU, aftalepunkterne 42-44 

I det følgende gives en status på de projekter, som på nuværende tids-
punkt er igangsat og fsva. et enkelt initiativ også gennemført som ud-
møntning af aftalepunkterne 42-44 vedr. initiativer til digitalisering af 
VEU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I praksis håndteres punkterne 42 og 43 som én samlet national strategisk 
indsats for digitalisering af VEU, hvor første skridt i 2018 er et sammen-
tænkt analyse-setup grundet stort overlap i aftalepunkternes indhold. 

 

Analyse af erfaringer med digitalisering af VEU – med fokus på læringsplatforme, e-
læring, blended learning og læringsparathed 

På baggrund af trepartsaftalen og de perspektiver, som interessenter og 
videnspersoner gav udtryk for ved møder med STIL i foråret 2018, blev 
det medio 2018, i tæt samarbejde med Styrelsen for Forskning og Ud-
dannelse (SFU)/Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), beslut-

Af trepartsaftalen fremgår det, at der skal igangsættes følgende initia-
tiver til digitalisering af VEU: 

Punkt 42. National strategisk indsats for digitalisering bestående af 
følgende: 

a) Udvikling af pædagogiske koncepter for anvendelse af digital 
læring på voksenområdet 

b) Øget samarbejde mellem institutionerne om digitale platfor-
me 

c) Forsøg med nye forretningsmodeller for e-læring 

Punkt 43. Analyse af gjorte erfaringer med digitale læringsteknologier 
på VEU-området med henblik på opskalering af udvalgte forløb. 

Punkt 44. Fireårig forsøgsordning med VEU-godtgørelse ved fuld 
fjernundervisning i AMU.  
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tet, at EVA skal udføre en analyse af erfaringerne med læringsplatforme 
og læringsteknologier i VEU. Formålet med analysen er at afdække de 
pædagogiske og indholdsmæssige aspekter af, hvornår og hvordan digita-
le forløb fungerer godt og mindre godt, og for at kunne identificere for-
løb, som med fordel kan opskaleres.  

EVA igangsatte analysen i juli 2018, og analysen består af en breddekort-
lægning i form af en survey til alle udbydere af grundlæggende og videre-
gående VEU. Som opfølgning på surveyen gennemfører EVA en række 
interviews samt casestudier. Analysen afsluttes primo 2019, og pba. re-
sultaterne leverer EVA en delrapport vedrørende surveyen, en delrap-
port vedrørende interviewstudiet samt et anvendelsesorienteret inspirati-
onskatalog vedrørende casestudiet, hvori eksemplariske forløb i større 
skala beskrives. STIL vil på denne baggrund vurdere, hvordan der skal 
igangsættes yderligere initiativer til at fremme brugen af e-læring i VEU 
generelt. Især vil STIL afsøge muligheder for at igangsætte initiativer, 
som skal øge samarbejdet mellem institutioner om digitale platforme (jf. 
aftalepunkt 42b) og initiativer til udbredelse af forløb i større skala og 
initiativer (jf. aftalepunkt 43).  

 

Analyse af muligheder og barrierer for e-læring i VEU med henblik på forslag til nye 
forretningsmodeller 

Møderækken med interessenter og videnspersoner i foråret 2018 bidrog 
samtidig til, at STIL under inddragelse af SFU/UFM udarbejdede et op-
læg til en analyse af muligheder og barrierer for e-læring i VEU med 
henblik på forslag til nye forretningsmodeller. Denne analyse udarbejdes 
af Deloitte, og blev ligeledes igangsat i juli 2018. Også gennemførelsen af 
denne analyse sker i tæt samarbejde med SFU/UFM. 

Analysen gennemføres som en række dybdegående interviews med ud-
bydere af grundlæggende og videregående VEU samt enkelte organisati-
oner og virksomheder. Formålet er at afdække eksisterende forretnings-
modeller og identificere de muligheder og barrierer for udvikling og ud-
bud af e-læringsforløb, som opleves.  

Analysen løber frem til oktober 2018, hvorefter resultaterne af analysen 
og herunder en række forslag til nye forretnings- og betalingsmodeller 
for e-læring offentliggøres.  

På baggrund af resultater og forslag vil STIL i 2019 fastlægge rammerne 
for og igangsætte et forsøg med nye forretningsmodeller (jf. aftalepunkt 
42c).  

 

Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU 

Medio august 2018 offentliggjorde STIL rammer og vilkår for forsøg 
med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU. Forsøget udmøn-
tes som en dispensation til, at deltagelse i AMU tilrettelagt som over 75 
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pct. fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis undervisningen 
afsluttes med en centralt stillet prøve. Dispensationen vil løbe frem til 
udgangen af 2021.  

Dispensationen og dermed forsøget træder i kraft 1. september 2018, og 
forsøget vil blive evalueret af ekstern leverandør både løbende og afslut-
tende. Der er endnu ikke tegnet kontrakt med ekstern leverandør, da 
første midtvejsevaluering efter planen skal gennemføres primo/medio 
2019. STIL planlægger, at aftale indgås i løbet af efteråret 2018.  
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