Den 30. januar 2011/sjj
Til
Undervisningsministeriet
Att: Afdelingschef Jens Strunge Bonde
Økonomi- og Koncernafdelingen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

VEU-digitaliseringens besparelsesforudsætninger er ændret igen
Danske Erhvervsskoler – Lederne har tidligere påvist at besparelsesforudsætningerne vedrørende VEUdigitaliseringen ikke er realistiske. Det illustreres bl.a. af at det i vurderingen af besparelsespotentialet
vedrørende VEU-digitaliseringen forudsættes at samtlige kursustilmeldinger foregår digitalt. Ifølge UNI-C’s
egne tal er de digitale tilmeldinger via VEU-portalen i marts 2010 på 5 pct, i april 9 pct., i maj på 17 pct., i
juni på 10 pct., i august 17 pct. og september 2010 på 23 pct. Altså meget langt fra de forudsatte 100 pct. i
digital tilmelding. Årsagen hertil er primært, at virksomhederne, trods skolernes vejledning, har problemer
med at anvende den digitale signatur.
VEU-udvalget i Danske Erhvervsskoler har endvidere stillet sig undrende overfor UNI-C’s tilmeldingstal og
har i december 2010 foretaget en undersøgelse blandt erhvervsskolerne for perioden 1/1- 30/11 2010
vedrørende VEU-portalen. 67 pct. af erhvervsskolerne har besvaret undersøgelsen. Resultatet af
undersøgelsen er, at antallet af digitale tilmelding blandt skolerne ligger på i størrelsesorden 8-10 pct.
Dette skal ses i forhold til at skolerne er beskåret med i alt 31,6 mio. kr. i 2010 og yderligere med 10,8 mio.
kr. i 2011 som følge af VEU-digitaliseringen. Et helt centralt element i besparelserne er forudsætningen om
mindre administration på skolerne som følge af at alle bruger den digitale tilmelding.

Yderligere forsinkelse af fase 2 må betyde ny tilbagerulning af besparelser
Idriftsættelsen af fase 2 af VEU-digitaliseringen er udskudt, således at der efter planen skulle være én
samlet idriftsættelse den 1. december 2010 i stedet for to delvise idriftsættelser henholdsvis den 1. juli
2010 og den 1. oktober 2010. Forsinkelsen af fase 2 er af Undervisningsministeriet beregnet til et
manglende provenu på 6,2 mio. kr., som er udbetalt til skolerne i efteråret 2010, idet ministeriet har
erkendt, at der er tale om at forudsætninger for besparelserne har rykket sig.
Imidlertid er VEU digitaliseringens fase 2 blevet yderligere forsinket, således at idriftsættelsen først er sket
primo januar 2011. Ministeriet mangler således at udbetale for yderligere et måned i 2010 svarende til i
størrelsesordenen 1,5 mio. kr. til skolerne.

Ansøgere med videregående uddannelser kan ikke tilmelde sig VEU-portalen som forudsat
Regeringens Genopretningsplan medfører ændrede betalingsforhold for ansøgere med videregående
uddannelser, som der ikke er taget højde for i VEU-portalens opsætning. Det betyder at virksomhederne
ikke er i stand til at anvende portalen til digital tilmelding for denne kursistgruppe. Gruppen med
videregående uddannelse udgør i størrelsesordenen 12 – 14 pct. af samtlige AMU-kursister. For skolerne
betyder det en øget arbejdsbyrde med vejledning af ansøgere med videregående uddannelser og
tilhørende vurdering, samt manuel tilmelding af kursistgruppen.
Regelændringen for denne kursistgruppe trådte i kraft 1. januar 2011. Idet besparelsespotentialet i 2011
som følge af VEU-digitaliseringen er på 10,8 mio. kr. svarer det til at besparelser på i størrelsesordenen 1,5
mio. kr. bør tilbagerulles. Endvidere er der ikke udmeldt en dato for hvornår VEU-portalen vil være i stand
til at håndtere denne kursistgruppe.
På baggrund af ovenstående forhold må som minimum 3 mio. kr. af VEU-besparelsen tilbagerulles som
følge af dels forsinkelser i den planlagte implementering af fase 2 med yderligere et måned, dels som følge
af at virksomhederne ikke kan anvende VEU-portalen til digital tilmelding af ansøgere med videregående
uddannelser. Indregnet i dette tilbagebetalingsbeløb er ikke de øvrige bristede forudsætninger om 100
procents digital tilmelding.

Regelændring af tilskud til kost, logi og befordring kræver væsentligt mere administration på skolerne
Endvidere medfører Regeringens Genopretningsplan at skolerne er blevet pålagt en væsentlig administrativ
byrde i forbindelse med administrationen af tilskuddet til kost- og logi på 450 kr. pr. kursist pr. dag på den
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2011, og betyder at
skolerne skal administrere ordningen, hvor det forudsættes at uddannelsesstederne udbyder kost- og logi
som indtægtsdækket virksomhed i konkurrence med andre udbydere, som f.eks. vandrehjem og lignende.
Skolernes administration af ordningen medfører bl.a. håndtering af bilag fra kursister, der anvender andre
indlogeringsformer, udbetaling af tilskud m.v., hvilket er administrativt tungt. De nye administrative byrder
for skolerne skal samtidig ses i lyset af de massive besparelser på VEU-området i finansloven for 2011.

Danske Erhvervsskoler – Lederne imødeser Undervisningsministeriet svar vedrørende tilbagerulningen af
VEU-besparelser på 3 mio. kr.

Med venlig hilsen
Lars Kunov
Direktør
Danske Erhvervsskoler - Lederne

