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Side 1

Bagtæppet
• Markant aktivitetsfald – mere end halveret siden 2010

• Vækstpakke 2014: 10 initiativer til ca. 600 mio. kr. – tilsyneladende uden
større effekt
• EVA’s virksomhedsundersøgelse: Flere virksomheder vurderer AMU kritisk
• VEU-rådet: Har gennemført serviceeftersyn mv. Nu brug for større reform istf.
justeringer
• Kommissorium for trepart: ”Mere fokuseret, målrettet virksomhedernes
efterspørgsel og fleksibelt”
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Trepartsaftalen om VEU
• Aftalens hovedpunkter om VEU:
• Ekspertgruppe om VEU
• Ny fase trepart efter ekspertgruppen har afleveret forslag i maj 2017
• Udskydelse af AMU-udbudsrunden
• 9 initiativer til styrkelse af AMU her og nu
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Ekspertgruppen om VEU
• Tre spor:
Et sammenhængende VEU-system
En stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats
Modernisering af partsstyringen i VEU

• Gruppen skal analysere og komme med modelforslag til, hvordan VEUindsatsen styrkes
• Sammensættes af 5-7 uafhængige eksperter
• Referencegruppe med arbejdsmarkedets parter

• Parallelt gennemføres taksteftersyn jf. Vækstpakke 2014.
• Afrapporterer til regeringen og parterne inden udgangen af maj 2017.
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Ekspertgruppens
sammensætning
• Jørgen Søndergaard, fhv. direktør for SFI (formand)
• Nicolaj Kristensen, professor ved KORA
• Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut
• Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, formand for VEUrådet
• Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
• Stina Vrang Elias, direktør ved DEA
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9 AMU-initiativer her og nu
1. Partnerskab om ”fri-institutionsforsøg”
• Formål: teste barrierer for AMU og bedre imødekomme virksomheders ønsker til fleksibilitet
• Partnerskab med LO, DA og DEG-L skal indkalde, prioritere behandle og følge op på
ansøgninger fra AMU-udbydere
• Fx forsøg med markedsføring, dækningsområder, fleksibilitet, gæstelærere mv.
• Kan ikke omfatte VEU-godtgørelse og takster/økonomi
• Forsøgene løber til udgangen af 2017. Skal give løbende input til ekspertgruppen.

2. 2-årigt forsøg med kollektiv afkortning gennem afprøvning
• Pulje til efterudd.udvalgene: 5 mio. kr. årligt
• Udvikling af testmateriale til specifikke kurser som skolerne efterfølgende kan afkorte kollektivt

• Forventning: Ca. 150 kurser i første bølge i 2017.
• Afslutning og evaluering ultimo 2018
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AMU-initiativer - II
3. Afskaffelse af 7,4 timers regel (VEU-godtgørelse)
• Parterne er enige om, at der fremover også udbetales godtgørelse for mere end 7,4 timer om

dagen
• VEU-godtgørelse kan stadig kun gives for de antal timer, som medarbejderen har skullet
arbejdet den pågældende kursusdag.
• Afventer varig plan for VEU-administrationen. Drøftes igen i forlængelse af ekspertgruppens
arbejde

4. Hotline/support til tilmelding på Efteruddannelse.dk
• Mange SMV’er oplever det som tungt at bruge AMU
• Hotline etableres i STIL med forventet opstart 1/10-2016
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AMU-initiativer - III
5. VEU-godtgørelse til fjernundervisning/digital læring
• Godtgørelse ved min. 25% tilstedeværelse istf. 50%
• Ændring af godtgørelsesbekendtgørelsen: forventet pr. 1/1-2017

• Systemtilpasninger og fokus i AMU-tilsynet

6. Undersøge lempelse af karensperioden ved VEU-godtgørelse
• MBUL undersøger om og i givet fald hvordan kravet om 14 dages beskæftigelse inden VEU-

godtgørelse kan lempes

7. Tilbagerulle forhøjelse af deltagerbetaling på fælleskatalog +
8. Takstforhøjelse (10%) på RKV til euv.
• Indbudgetteres på FL2017

9. Pulje på 30 mio. kr. til takstforhøjelser
• 30 mio. kr. årligt fra 2018. Forventes indbudgetteret på FL18.
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