VEU TREPART
Fri-institutionsforsøget
Partnerskab om fri-institutionsforsøget
DEG-L ser fri-institutionsforsøget som en meget væsentlig metode til at afprøve nye ideer i praksis og som
bidrag til at sikre realistiske uddannelsesreformer i mødet med virkeligheden. Foreningen arbejder derfor
for så vide rammer og muligheder for forsøget som muligt.
STUK har ansvaret for fri-institutionsforsøget og har nedsat et partnerskab med deltagelse af styrelsen,
departementet, LO, DA og DEG-L. Fra DEG-L deltager direktør Michael Kaas-Andersen og direktør Peter
Thomsen, AMU Nordjylland.
Partnerskabet bidrager til rammer og indhold for forsøget og skal opsamle resultater og erfaringer fra
projekterne i forsøget. Der er i skrivende stund afholdt to møder.
DEG-L har pointeret, at forsøgene skal tilrettelægges hurtigst muligt for at bidrage til ekspertgruppens
arbejde, og at forsøgene skal tilrettelægges og evalueres så ubureaukratisk som muligt.
Temaer til fri-institutionsforsøget
Deltagerne i partnerskabet har udarbejdet temaer til forsøgene. Det skal være indenfor AMU-lovens
område, så der kan ikke laves forsøg, der vedrører anden lovgivning, f.eks. forsøg med godtgørelse og
takstindplacering.
VEU-udvalget har skitseret en række forsøgstemaer bl.a.: fleksible rammer for annoncering og geografisk
dækningsområde, udvikling af lokale kurser, mere brugerenlig beskrivelse af AMU, friere vilkår for
sammenhæng mellem AMU og IDV, tværfaglig tilrettelæggelse på tværs af AMU-mål, fleksible vilkår for
brug af gæstelærere, sammenhængende udbud af AMU og AU, forsøg med nye former for bedømmelse,
som grundlag for bevis og VEU-godtgørelse samt IKV i forhold til jobfunktion.
Temaerne kan læses her.
På det andet møde i partnerskabet var der nogen afstand mellem foreningens forslag til forsøgene og
styrelsens vurdering af det mulige forsøgsområde. Et nyt oplæg forventes, så skolerne snarest får
information om forsøgets temaer, tidsplan og ansøgningsproces. Ansøgningsfristen for skolerne bliver
ganske kort, formodentlig 2 uger, så forsøgene kan nå at bidrage til ekspertgruppens arbejde, der skal
afsluttes i foråret 2017.
Ekspertgruppen
Regeringen har nedsat ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, som består af:






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 VEU-rådet
Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering



Stina Vrang Elias, direktør ved DEA

Ekspertgruppen betjenes af et sekretariat fra MBUL, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. MBUL
er formand for sekretariatet.
Referencegruppe
Til ekspertgruppen nedsættes en referencegruppe af arbejdsmarkedets parter med 6 repræsentanter fra
henholdsvis LO, DA, FTF og KL. Referencegruppen skal bidrage ekspertgruppen med ideer og input,
kommentere dataindsamling, kvalificere foreløbige resultater samt drøfte og kommentere udkast til
ekspertgruppens mulige løsningsmodeller.
Følgegruppe
Ekspertgruppen kan inddrage en følgegruppe med en bred repræsentation på 20 personer fra de enkelte
fagforbund, arbejdsgiverorganisationer og bl.a. Danske Regioner og KL. I følgegruppen er en række
skoleforeninger inviteret til en plads som tilforordnet. DEG-L har indstillet direktør Michael Kaas-Andersen
til følgegruppen.

Beskæftigelsesinitiativerne i trepartsaftalen
Efter kontakt til STAR blev foreningen inviteret til møde om justeringerne i trepartsaftalen vedr. et mere
fleksibelt uddannelsesløft og en mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse. Begge
områder skal justeres ved lov, og det forventes, at de nødvendige ændringer sendes i høring primo oktober.
STAR planlægger en proces, hvor ændringerne skal træde i kraft per marts 2017 og hvor man forlænger fx.
de nuværende positivlister til at gælde indtil da.

