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1. Trepartsudvalgets kommissorium og sammensætning 

1.1 Trepartsudvalgets nedsættelse og kommissorium 
Regeringen drøftede i september 2004 behovet for en styrkelse af voksen- og efter-
uddannelsesindsatsen i Danmark med arbejdsmarkedets parter. På den baggrund 
blev nedsat et trepartsudvalg, der på embedsmandsniveau skulle tilvejebringe grund-
laget for videre drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om mulig-
hederne for at fremme målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for 
alle. 
 
Udvalget fik til opgave at analysere og vurdere den nuværende voksen- og efterud-
dannelsesindsats i forhold til de fremtidige udfordringer og på denne baggrund op-
stille og vurdere forskellige modeller for, hvordan den nødvendige udvikling af ar-
bejdsstyrkens kompetencer kan styrkes i et samspil mellem arbejdsgivere, lønmodta-
gere og det offentlige, jf. kommissoriet i sin fulde længde i boks 1.1. 
 
Udgangspunktet for udvalgsarbejdet er den voksen- og efteruddannelsesindsats, der 
retter sig mod beskæftigede på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked 
inkl. selvstændige. Der rettes særligt fokus mod de grupper af beskæftigede, som har 
et lavt kompetenceniveau, og andre grupper, hvor kravene til opkvalificering og ud-
dannelse fremover i særlig grad må forventes at være stigende blandt andet som følge 
af globalisering og ny teknologi. 
 
Udvalgsarbejdet omfatter både den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse for 
alle på arbejdsmarkedet, herunder samspillet med de ordinære uddannelser, og den 
almene voksenuddannelse, herunder de særlige udfordringer, der knytter sig til per-
soner med anden etnisk baggrund end dansk og til personer med læse- og stavepro-
blemer. 
 
Udvalgets kortlægning og analyser af den samlede nuværende voksen- og efterud-
dannelsesindsats omfatter bl.a.: 
• Omfang, udvikling, indhold, brugere, vilkår og barrierer for deltagelse, om-

kostninger, finansiering, styring og udbud for både den offentligt finansierede 
og udbudte voksen- og efteruddannelsesindsats og den voksen- og efterud-
dannelsesindsats, og hvis muligt anden kompetenceudvikling, der finansieres 
og/eller afholdes af virksomheder og lønmodtagere uden offentlig involve-
ring. 

• Sammenligninger af voksen- og efteruddannelsesindsatsen i andre lande for så 
vidt angår såvel omfang som institutionelle og finansielle rammer. 

• De bestemmelser, der i overenskomsterne vedrører voksen- og efteruddannel-
se, udnyttelsen af disse samt samspillet mellem overenskomstbestemmelserne 
og den offentlige indsats. 
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• Hvilke forhold, der virker motiverende for deltagelse i VEU, og hvilke effek-
ter VEU-indsatsen har. 

 
Udvalget har endvidere analyseret, hvordan globaliseringen og den teknologiske ud-
vikling må forventes at påvirke arbejdsmarkedet i de kommende år, herunder efter-
spørgselen efter forskellige typer af arbejdskraft. 
 
• Udvalget skal analysere og vurdere, i hvilket omfang de forskellige (offentlige 

og private) voksen- og efteruddannelsestilbud og rammerne for indsatsen, 
herunder vejledning og realkompetence, matcher de fremtidige behov for op-
kvalificering og uddannelse i såvel omfang som indhold. 

• Udvalget skal i vurderingen inddrage overvejelser om arbejdsdelingen mellem 
det offentlige, virksomheder og lønmodtagere i forhold til varetagelse af vok-
sen- og efteruddannelsesindsatsen. 

• På denne baggrund skal udvalget opstille og vurdere forskellige modeller for, 
hvordan den nødvendige udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer kan styr-
kes i et samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. 

• Med afsæt i disse analyser og vurderinger skal udvalget fremsætte anbefalinger 
om, hvordan målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle 
kan realiseres i samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. 
Udvalget skal i den forbindelse overveje, hvordan den fremtidige arbejdsdeling 
mellem det offentlige, virksomhederne og lønmodtagerne bedst muligt kan 
understøtte denne målsætning. 

 
Den demografiske udvikling medfører, at råderummet for vækst i de offentlige udgif-
ter fremover vil være begrænset. Udvalgets anbefalinger og forslag om en styrkelse af 
arbejdsstyrkens kompetencer må ikke føre til en permanent forringelse af de offentli-
ge finanser. 
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Boks 1.1 
Udvalgets kommissorium 

 
For at Danmark skal kunne håndtere de udfordringer der følger af globaliseringen og den teknologi-
ske udvikling, og også udnytte de muligheder for øget velstand som følger heraf, vil en videre udvik-
ling af virksomhedernes omstillingsevne og de ansattes kompetenceniveau, fleksibilitet og sammen-
sætning få afgørende betydning. 
 
Hvis Danmark skal forblive blandt de rigeste lande i verden og samtidig sikre, at der fortsat skabes 
gode vellønnede job for de brede grupper på arbejdsmarkedet og dermed en forholdsvis jævn ind-
komstfordeling, forudsætter det et højt videns- og kompetenceniveau i hele arbejdsstyrken og et 
fleksibelt arbejdsmarked. 
 
Grundlaget herfor skabes allerede i grundskolen og fortsætter i ungdomsuddannelserne, de videre-
gående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne. Voksen- og efteruddannelsessystemet har 
en væsentlig funktion i at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer. Alle dele af ud-
dannelsessystemet skal bidrage til at sikre de nødvendige kompetencer i lyset af fremtidens udfor-
dringer. 
 
Målet er at skabe grundlaget for livslang kompetenceudvikling, opkvalificering og uddannelse for alle 
på arbejdsmarkedet. Denne målsætning deles af de øvrige europæiske lande. Det er på europæisk 
plan, i Wim Kok rapporten fra november 2003, anbefalet, at denne fælles udfordring løftes i samar-
bejde mellem alle involverede aktører - arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. 
 
Regeringen har i september 2004 drøftet behovet for en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesind-
satsen i Danmark med arbejdsmarkedets parter. På denne baggrund nedsættes et trepartsudvalg, 
der på embedsmandsniveau skal tilvejebringe grundlaget for videre drøftelser mellem regeringen og 
arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at fremme målsætningen om livslang opkvalificering 
og uddannelse for alle. 
 
Udvalget har til opgave at analysere og vurdere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i 
forhold til de fremtidige udfordringer og på denne baggrund opstille og vurdere forskellige modeller 
for, hvordan den nødvendige udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer kan styrkes i et samspil mel-
lem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. Udgangspunktet er, at arbejdsmarkedets parters 
indflydelse på uddannelserne ikke må svækkes i forhold til i dag. 
 
Udgangspunktet for udvalgsarbejdet er den voksen- og efteruddannelsesindsats, der retter sig mod 
beskæftigede på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked inkl. selvstændige. Særligt fokus 
rettes mod de grupper af beskæftigede som har et lavt kompetenceniveau, og andre grupper hvor 
kravene til opkvalificering og uddannelse fremover i særlig grad må forventes at være stigende blandt 
andet som følge af globalisering og ny teknologi. Indsatsen for efteruddannelse af ledige inddrages 
ligeledes. 
 
Udvalgsarbejdet vil omfatte både den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse for alle på ar-
bejdsmarkedet, herunder samspillet med de ordinære uddannelser, og den almene voksenuddannel-
se, herunder de særlige udfordringer, der knytter sig til personer med anden etnisk baggrund end 
dansk og til personer med læse- og staveproblemer. 
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Boks 1.1 (fortsat) 
Udvalgets kommissorium 

 
Udvalget har følgende opgaver: 
• Udvalget skal kortlægge den samlede nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats. Den-

ne kortlægning skal bl.a. omfatte omfang, udvikling, indhold, brugere, vilkår og barrierer for 
deltagelse, omkostninger, finansiering, styring og udbud for både den offentligt finansierede 
og udbudte voksen- og efteruddannelsesindsats og den voksen- og efteruddannelsesindsats, 
og hvis muligt anden kompetenceudvikling, der finansieres og/eller afholdes af virksomheder 
og lønmodtagere uden offentlig involvering. Endvidere inddrages en sammenligning med 
voksen- og efteruddannelsesindsatsen i andre lande fsva. omfang som institutionelle og fi-
nansielle rammer. Samspillet med grunduddannelsessystemet inddrages ligeledes i det om-
fang det vurderes at have væsentlig betydning for voksen- og efteruddannelsessystemet. 

• Udvalget skal kortlægge de bestemmelser i overenskomsterne der vedrører voksen- og ef-
teruddannelse, udnyttelsen af disse samt samspillet mellem overenskomstbestemmelserne 
og den offentlige indsats, herunder de eventuelle rettigheder og muligheder den enkelte har 
i de forskellige systemer. 

• Udvalget skal analysere og vurdere effekterne af den nuværende voksen- og efteruddannel-
sesindsats for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Udvalget skal i den forbin-
delse bl.a. analysere effekter på arbejdsudbuddet, produktivitetsudviklingen og indkomster-
ne. Endvidere inddrages samspillet mellem den ordinære ungdomsuddannelses indsats og 
voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen fsva. spørgsmålet om merit og realkompe-
tencer. 

• Udvalget skal analysere betydningen af den sammenhæng mellem opkvalificering, jobsitua-
tion og personlig motivation, som danske og udenlandske erfaringer hidtil har peget på som 
en vigtig forudsætning for at voksen- og efteruddannelsesindsatsen har positive effekter. 
Udvalget skal også vurdere hvilke andre faktorer, der har betydning for udviklingen af en læ-
ringskultur bredt i samfundet, herunder også på virksomheds- og individniveau. 

• Udvalget skal analysere og vurdere, i hvilket omfang de forskellige (offentlige og private) 
voksen- og efteruddannelsestilbud og rammerne for indsatsen, herunder vejledning og real-
kompetence, matcher de fremtidige behov for opkvalificering og uddannelse i såvel omfang 
som indhold. Heri kan indgå vurderingerne af fremtidens behov på arbejdsmarkedet fra tæn-
ketanken om Fremtidens Vækst under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt overvejelser 
fra Danmarks Erhvervsråd. Udvalget skal i vurderingen inddrage overvejelser om arbejdsde-
lingen mellem det offentlige, virksomheder og lønmodtagere i forhold til varetagelse af vok-
sen- og efteruddannelsesindsatsen. 

• På denne baggrund skal udvalget opstille og vurdere forskellige modeller for, hvordan den 
nødvendige udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer kan styrkes i et samspil mellem ar-
bejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. 

• Med afsæt i disse analyser og vurderinger skal udvalget fremsætte anbefalinger om, hvordan 
målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle kan realiseres i samspil mel-
lem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. Udvalget skal i den forbindelse overveje, 
hvordan den fremtidige arbejdsdeling mellem det offentlige, virksomhederne og lønmodta-
gerne bedst muligt kan understøtte denne målsætning. 

 
Herudover skal udvalget opstille konkrete forslag, der 
a) kan gøre det samlede system mere overskueligt og brugervenligt; 
b) kan medvirke til en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i voksen- og efteruddannelses-

indsatsen; 
c) kan styrke engagementet hos både ansatte og virksomheder i forhold til livslang kompeten-

ceudvikling; 
d) kan medvirke til at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med svagere sproglige 

og boglige forudsætninger, herunder personer med en anden etnisk baggrund. 
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Boks 1.1 (fortsat) 
Udvalgets kommissorium 

 
Den demografiske udvikling medfører, at råderummet for vækst i de offentlige udgifter fremover vil 
være begrænset, jf. målsætningerne i 2010-planen. Udvalgets anbefalinger og forslag om en styrkel-
se af arbejdsstyrkens kompetencer må ikke føre til en permanent forringelse af de offentlige finanser. 
 
Udvalgets arbejde afsluttes inden udgangen af 2005 med henblik på en efterfølgende trepartsdrøf-
telse mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i begyndelsen af 2006 om mulighederne for at 
styrke indsatsen for livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet i et samspil 
mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. Herudover vil regeringen og arbejdsmarke-
dets parter undervejs i udvalgsarbejdet drøfte udvalgte delresultater bl.a. på baggrund af det faktuel-
le kortlægningsarbejde. 
 
I det omfang udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan udvalget løbende offentliggøre delresultater 
og afholde offentlige høringer/udredninger.  
 
Udvalget kan inddrage eksterne eksperter. 
 
Udvalget har deltagelse af: 
• Landsorganisationen i Danmark (6 repræsentanter) 
• Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (2 repræsentanter) 
• Akademikernes Centralorganisation (1 repræsentant) 
• Ledernes Hovedorganisation (1 repræsentant) 
• Dansk Arbejdsgiverforening (5 repræsentanter) 
• Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere (1 repræsentant) 
• Finanssektorens Arbejdsgiverforening (1 repræsentant) 
• KL (1 repræsentant) 
• Amtsrådsforeningen (1 repræsentant) 
• Undervisningsministeriet (1 repræsentant) 
• Beskæftigelsesministeriet (1 repræsentant) 
• Integrationsministeriet (1 repræsentant) 
• Økonomi- og Erhvervsministeriet (1 repræsentant) 
• Finansministeriet (formand) 
 
Udvalgets sekretariat varetages af Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrati-
onsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finansministeriet. Formanden sikrer, at mø-
derne forberedes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
 

 
 
1.2 Trepartsudvalgets sammensætning  
Trepartsudvalget fik følgende sammensætning: 
• Afdelingschef Agnete Gersing (Finansministeriet) (formand) 
• Direktør Henrik Bach Mortensen (Dansk Arbejdsgiverforening) 
• Chefkonsulent Hans P. Glendrup (Dansk Arbejdsgiverforening) 
• Erhvervsuddannelseschef Flemming Larsen (Dansk Industri) 
• Direktør Michael H. Nielsen (Dansk Byggeri) 
• Udviklingsdirektør Per G. Gotfredsen (Dansk Handel & Service) 
• Afdelingschef Mogens Findalen (Handel, Transport og Serviceerhvervene - 

Arbejdsgiverforeningen) 
• Udviklingschef Erik Kristiansen (Landsorganisationen i Danmark) 
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• Cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen (Landsorganisationen i Danmark) 
• Økonomisk konsulent Jørgen Eckeroth (3F) 
• Sekretariatsleder Henrik Hofman (HK) 
• Faglig chef Per Lange (FOA) 
• Konsulent Marina Hoffmann (Dansk Metal) 
• Direktør Martin Teilmann (Akademikernes Centralorganisation) 
• Direktør Steen A. Rasmussen (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) 
• Afdelingschef Kim Møller Laursen (Ledernes Hovedorganisation) 
• Direktør Jens Kragh (FTF) 
• Udviklingschef Andy Andresen (FTF) 
• Chefkonsulent Torben Rentzius Jans (SALA) 
• Direktør Hans Berthelsen (KL) 
• Kontorchef Kenneth H. Sørensen (Amtsrådsforeningen) 
• Uddannelsesdirektør Villy Hovard Pedersen (Undervisningsministeriet) 
• Kontorchef Tanja Franck (Beskæftigelsesministeriet) 
• Afdelingschef Henrik Kyvsgaard (Integrationsministeriet) 
• Erhvervsdirektør Peter Torstensen (Økonomi- og Erhvervsministeriet) 
 
Formanden for trepartsudvalget overgik under udvalgets arbejde til en stilling som 
departementsråd i Statsministeriet, men fortsatte som formand for udvalget. 
 
Sekretariatet for Trepartsudvalget har været varetaget af Finansministeriet i samar-
bejde med Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeri-
et og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Møderne er blevet forberedt i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter. 
 
Ledelsen af sekretariatet har været varetaget af kontorchef Morten Binder, Finansmi-
nisteriet, frem til 1. november 2005. Frem til 1. september 2005 i fællesskab med 
kontorchef Lise-Lotte Teilmand, Finansministeriet. Herefter har ledelsen af sekreta-
riatet været varetaget af afdelingschef Kristian Wendelboe, Finansministeriet, og fra 
1. december 2005 med assistance af kontorchef Christian Liebing, Finansministeriet. 
 
Sekretariatsarbejdet har herudover primært været varetaget af: Fra Finansministeriet 
fuldmægtig Claus Houmann Frederiksen, specialkonsulent Hanne Lyngesen, fuld-
mægtig Jimmy van der Brugge og specialkonsulent Jesper Nielsen. Fra Undervis-
ningsministeriet kontorchef Lone Folmer Berthelsen, chefkonsulent Jesper Nielsen 
og specialkonsulent Thomas Felland. Layout i forbindelse med rapporten er foreta-
get af Sadia Ahmad og Wivi Lundgaard, Finansministeriet. 
 
 



 

 

 Kapitel 1. Trepartsudvalgets kommissorium og sammensætning

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget – bind 1 · Februar 2006 11 

1.3 Trepartsudvalgets arbejde 
Trepartsudvalget har afholdt 22 møder i perioden 8. oktober 2004 til 31. januar 2006. 
 
Udvalget har dels baseret sine analyser på allerede tilgængeligt materiale, dels fået ud-
arbejdet nye analyser. Det drejer sig om følgende: 
• Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Analyse vedrørende vok-

sen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse, 2005. 
• Socialforskningsinstituttet (SFI), Brugerundersøgelse – virksomheder, 2005. 
• Teknologisk Institut, Analyserapport vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse 

(VEU) - Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte, 2005. 
• NewInsight/CARMA, Motivation og barrierer for virksomhedernes brug af VEU, 

2005. 
• Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Effekten og oplevede ud-

bytte af deltagelse i voksen-, efter-, og videreuddannelse på individniveau, 2005. 
• Socialforskningsinstituttet (SFI), Effektanalyse – virksomheder, 2005. 
• Oxford Research, Det private udbud af voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 

2005. 
• Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Læse-stave-svages brug af 

VEU, 2005. 
 
Analyserne har bl.a. baseret sig på to spørgeskemaundersøgelser, som SFI har foreta-
get for udvalget. Den ene omhandlede ansattes brug af VEU (Brugersurvey 2004) og 
den anden virksomhedernes brug af VEU (Virksomhedssurvey 2004). 
 
Analyserne blev præsenteret for udvalget på møderne 23. juni, 16. august og 23. au-
gust 2005 af: Bjørg Colding (AKF), Henning B. Bach (SFI), Lizzie Mærsk Nielsen 
(Teknologisk Institut), Finn Tidemand (NewInsight), Peter Plougmann (NewIn-
sight), Michael Rosholm (AKF og Aarhus Universitet), Lars Skipper (AKF), Trine 
Filges (SFI), Lisbeth Pedersen (SFI), Helle Ourø Nielsen (Oxford Research), Marie 
Louise Refsgaard (Oxford Research) og Torben Pilegaard Jensen (AKF). 
 
Herudover har en række personer holdt oplæg for udvalget: 
  
23. november 2004: 

• Globalisering - trussel eller mulighed for velstand, ved professor og formand for 
Velfærdskommissionen Torben M. Andersen, Aarhus Universitet 

• Voksnes motivation for læring og samspillet med arbejdspladsbaseret læring, ved pro-
fessor Knud Illeris, RUC  

• Læringsstrategier der fremmer voksnes, herunder kortuddannedes, deltagelse i VEU, ved 
Professor Bjarne Wahlgren, DPU 

• Virksomheden som bruger af voksen og efteruddannelse - udfordringer og barrierer, ved 
teknisk direktør Per Tagora, NCC Construction Danmark a/s 
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• PAF-projektet - udvikling af strategi og metode for kompetenceudvikling i finanssektoren, 
ved underdirektør Niels Gregers Hansen, Nordea 

• Globalisering - tendenser og udfordringer ift. fremtidens arbejdsmarked, ved direk-
tør Jørgen Søndergaard, SFI 

 
11. januar 2005: 

• Adult learning: Policies and practices in OECD countries, ved Beatriz Pont, OECD 
Directorate for Education. 

 
8. marts 2005: 

• Mulighederne for VEU set fra brugersiden 
o Birte Bloch, Coloplast (Thisted) 
o Per Andersen, Danish Crown (Horsens) 
o Susanne Grønsund, Gentofte Amtssygehus 

 
5. april og 3. maj 2005: 

• Udbydere af VEU – oplæg fra 4 institutioner 
o direktør Morten Weiss-Pedersen, Vejle Handelsskole 
o forstander Preben Clausen, VUC Århus 
o rektor Chresten Kruchov, CVU København og Nordsjælland 
o direktør Leif Bille Hansen, Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), 

København 
 
19. maj 2005: 

• AMU – de nye læringsrum, ved Hanne Shapiro, Teknologisk Institut 
 
 
1.4 Rapportens opbygning 
Trepartsudvalgets rapport er inddelt i et bind 1 (Den fremtidige voksen- og efterud-
dannelsesindsats) og bind 2 (Trepartsudvalgets kortlægning og analyser). 
 
I bind 1 indeholder udvalgets kommissorium og sammensætning (kapitel 1), udval-
gets samlede overvejelser og anbefalinger (kapitel 2), målsætninger for VEU-
indsatsen og analyseramme (kapitel 3), styrker og svagheder ved VEU-indsatsen og 
udfordringer knyttet til at styrke VEU-indsatsen (kapitel 4) og en nærmere beskrivel-
se af forskellige mulige modeller til at styrke VEU-indsatsen (kapitel 5-8). 
  
Bind 2 indeholder en analyse af betydningen af globaliseringen og den teknologiske 
udvikling for kravene til det danske arbejdsmarked (kapitel 1) og en karakteristik af 
det danske arbejdsmarked med fokus på betydningen af uddannelse (kapitel 2). Hertil 
kommer en meget detaljeret beskrivelse af VEU-indsatsen i Danmark fsva. det of-
fentlige og det private udbud (kapitel 3 og 4), aktivitet og udgifter i offentlig VEU 
(kapitel 5), brugere af VEU (kapitel 6), motivation og barrierer i forhold til deltagelse 
i VEU for ansatte og virksomheder (kapitel 7), merit og realkompetence (kapitel 8), 
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overenskomstsystemets bestemmelser om VEU (kapitel 9), effekter af VEU (kapitel 
10) og den danske VEU-indsats i internationalt perspektiv (kapitel 11). Endeligt om-
handler bilag 1 anvendte definitioner og terminologier og bilag 2 dokumenterer de to 
spørgeskemaundersøgelser (Brugersurvey 2004 og Virksomhedssurvey 2004). 
 
Sammenfatning af Trepartsudvalgets rapport (kommissorium og sammensætning og 
udvalgets samlede overvejelser og anbefalinger) er udgivet i særtryk. 
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2. Trepartsudvalgets samlede overvejelser og anbefalinger  

2.1 Indledning 
Trepartsudvalget fik ved sin nedsættelse i september 2004 til opgave at analysere og 
vurdere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i forhold til de fremtidi-
ge udfordringer og på denne baggrund opstille og vurdere forskellige modeller for, 
hvordan den nødvendige udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer kan styrkes i et 
samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige.  
 
I dette kapitel redegøres der for udvalgets overvejelser og anbefalinger, og udvalgets 
arbejde sammenfattes. Afsnit 2.2. omhandler de overordnede målsætninger med 
VEU-indsatsen, mens styrker, svagheder og udfordringer i VEU-indsatsen behandles 
i afsnit 2.3. Afsnit 2.4. indeholder udvalgets overvejelser og vurderinger, mens udval-
gets anbefalinger for den fremtidige VEU-indsats gengives i afsnit 2.5. Endelig er der 
i afsnit 2.6. et resumé af udvalgets kortlægninger og analyser. 
 
 
2.2 Overordnede målsætninger med VEU-indsatsen 
Både grunduddannelser og voksen- og efteruddannelse (VEU), offentligt som privat 
udbudt, påvirker velstand og velfærd for enkeltpersoner, virksomheder og samfun-
det. Personer med kompetencegivende grunduddannelser har således typisk større 
livsindkomst end ufaglærte, virksomheder med uddannet arbejdskraft har en højere 
produktivitet, ligesom lande, der har investeret meget i uddannelse typisk har en rela-
tiv høj velstand. 
 
På samfundsplan er den primære målsætning med VEU at øge den samlede velstand 
og velfærd. VEU har dermed såvel økonomiske som velfærdsmæssige aspekter, her-
under personlig udvikling mv. 
 
VEU har betydning på flere niveauer: For den enkelte deltager, virksomhederne og 
samfundet. VEU kan ud fra en økonomisk synsvinkel opfattes som en investering, 
hvor afkastet svarer til forskellen mellem gevinster og omkostninger. 
 
For den enkelte vil motivationen til deltagelse være faktorer som faglig, personlig og 
karrieremæssig udvikling, bedre arbejdsmarkedstilknytning eller højere løn.  
 
For virksomhederne kan gevinsterne være en mere kvalificeret arbejdskraft og der-
med højere produktivitet og evt. højere indtjening. Der kan også være en positiv ef-
fekt på medarbejdertilfredshed. 
 
For samfundet kan VEU-indsatsen medføre gevinster i form af bl.a. øget produktivi-
tet, en større arbejdsstyrke, lavere strukturel ledighed, større mobilitet og forebyggel-
se af flaskehalse. Omkostningerne på samfundsniveau kan henføres dels til de direkte 
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uddannelsesrelaterede udgifter dels den tid, deltageren bruger. Hvis deltagelse finder 
sted i arbejdstiden er omkostningen større. 
 
VEU-indsatsen skal ses i sammenhæng med den aktive beskæftigelsespolitik, social- 
og integrationspolitikken, erhvervspolitikken samt med indsatsen i det grundlæggen-
de uddannelsessystem. Det er således vigtigt, at VEU-indsatsen spiller sammen med 
politikken på disse områder, herunder at fx incitamentsstrukturen sikrer den mest 
optimale ressourceanvendelse og tilrettelæggelse af indsatsen. Dette gælder ikke 
mindst i forhold til det grundlæggende uddannelsessystem. VEU-indsatsen skal på 
den ene side give personer, der ikke har opnået en kompetencegivende uddannelse 
som unge, mulighed for at uddanne sig senere i livet, men det er på den anden side 
afgørende, at VEU-systemet ikke svækker tilskyndelsen til at unge tager en grundud-
dannelse i en relativ tidlig alder. 
 
 
2.3 Styrker, svagheder og udfordringer i VEU-indsatsen 
 

Boks 2.1  
Fakta om VEU-systemet 

 

• Mere end 60 pct. af de beskæftigede og ledige deltog i 2004 i enten offentligt udbudt VEU, pri-
vat udbudt VEU eller virksomhedsinterne VEU-aktiviteter. 

• Ufaglærte deltager mindre i VEU end andre faggrupper. Generelt gælder, at jo højere uddannel-
sesbaggrund desto højere deltagelse i VEU. 

• VEU-deltagelsen er i internationalt perspektiv relativ høj i Danmark og på niveau med de øvrige 
nordiske lande, ligesom udgifterne til VEU sammenlignet med andre OECD-lande er høje i såvel 
Danmark som de øvrige nordiske lande. 

• Overordnet set sker styringen af de offentlige voksen- og efteruddannelsernes indhold ved love 
og bekendtgørelser. AMU-uddannelserne er dog tillige kendetegnet ved, at parterne har en cen-
tral rolle i udviklingen af konkrete AMU-uddannelser. Det samme gælder VEUD og GVU.  

• Det skønnes, at der er omkring 5.000 private udbydere af VEU. 
• I 2004 var der i alt ca. 54.000 årselever på de offentlige voksen- og efteruddannelser, 33.100-

43.600 på private uddannelser og 31.400-41.300 på interne kurser. Der findes en bred vifte af 
offentlige tilbud, herunder forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse 
(avu), hf-enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), voksenerhvervsuddannelsen (VEUD), 
åben uddannelse på erhvervsuddannelses- og videregående (videregående voksenuddannelse, 
diplom og master) niveau .  

• De samlede omkostninger til de offentlige voksen- og efteruddannelser udgjorde ca. 5 mia. kr. 
Heraf udgjorde drift 2,7 mia. kr. og godtgørelse mv. 1,6  mia. kr., hvoraf arbejdsgiverne bidrager 
til finansieringen af godtgørelsen med ca. 1 mia. kr. via AER. Dertil kommer ca. 0,7 mia. kr., som 
finansieres via deltagerbetaling, som på det erhvervsrettede område som hovedregel afholdes 
af arbejdsgiveren. 

• Der opkræves deltagerbetaling på hovedparten af voksen- og efteruddannelserne. Den samlede 
deltagerbetaling har været jævnt stigende i perioden 2000-2004 fra 500 mio. kr. til 700 mio. kr. 
Ca. 70 pct. af deltagerbetalingen ydes i forbindelse med VEU på videregående niveau. 

• På baggrund af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse for virksomhedernes brug af VEU 
kan virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 med usikkerhed anslås til godt 10 mia. kr. 

 

 
Den teknologiske udvikling og globaliseringen indebærer en række udfordringer, 
hvor der samlet vil ske en reduktion af efterspørgslen efter arbejdskraft med lavt 
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kompetenceniveau, herunder visse ufaglærte, samtidig med en stigning i efterspørgs-
len efter personer lange uddannelser. Tilvæksten fra unge, der efter endt uddannelse 
kommer ind på arbejdsmarkedet, kan ikke alene honorere denne efterspørgsel. Selv 
hvis mange flere unge får en uddannelse, vil risikoen for ubalancer fortsat være til 
stede. Dette stiller krav om et velfungerende VEU-system, der kan understøtte et lø-
bende kompetenceløft af hele arbejdsstyrken. 
 
For at udnytte mulighederne og imødegå udfordringerne skabt af denne udvikling er 
det væsentligt med en fortsat forbedring af virksomhedernes, medarbejdernes og le-
dernes omstillingsevne. Det kan ske gennem en styrkelse af virksomhedernes læ-
ringsmiljø og VEU-indsatsen, såvel gennem virksomhedernes interne VEU-
aktiviteter, brug af den privat udbudte VEU som brug og udbud af den offentlige 
VEU. 
 
Når der kan være behov for at styrke VEU-indsatsen, skyldes det målsætningen om, 
at arbejdsstyrkens kompetencer også fremover skal kunne matche behovet for kom-
petencer affødt af jobomsætningen, hvor de jobs, der oprettes, typisk stiller krav til 
andre og ofte mere komplekse kompetencer, end de kompetencer, der var gældende 
for jobs der nedlægges. Der er derfor risiko for, at der kan opstå ubalancer på ar-
bejdsmarkedet.  
 
Det danske arbejdsmarked har historisk udvist stor fleksibilitet i og med, at beskæfti-
gelsen fordelt på uddannelsesniveau tæt har fulgt udviklingen i arbejdsstyrkens kom-
petencer. Det afspejler, at det danske arbejdsmarked er velfungerende, men må også 
ses i lyset af, at der formentlig er betydelige substitutionsmuligheder mellem forskel-
lige typer arbejdskraft, som understøttes af historisk relativt gode basale kundskaber i 
den voksne befolkning, og af VEU-indsatsen. 
 
Skill-bias i efterspørgslen efter arbejdskraft kan medføre, at merledigheden eller løn-
spredningen for grupper med et lavt uddannelsesniveau vil være stigende. Først-
nævnte er tilfældet i flere store eurolande, og sidstnævnte er sket i USA.  Foreløbig er 
der dog ikke tegn på, at dette er tilfældet i Danmark. Således har merledigheden for 
personer med kun grundskole ligget omtrent konstant siden starten af 1980erne, 
mens højtuddannedes relative aflønning er faldet en smule, jf. kap. 4. 
 
Det skal ses i sammenhæng med, at udviklingen i arbejdsstyrkens kompetencer og 
efterspørgslen indtil videre har fulgtes ad, blandt andet fordi yngre årgange på vej ind 
på arbejdsmarkedet har haft et højere uddannelsesniveau end de årgange, der forla-
der arbejdsmarkedet. 
 
Fremadrettet forventes, at tendensen til skill-bias fortsætter. Samtidig er det ikke sik-
kert, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau – via grunduddannelsessystemet – vil bli-
ve forbedret i samme takt. I så fald vil det skabe ubalancer på arbejdsmarkedet – 
presse de kortest uddannedes relative løn eller beskæftigelsesmuligheder samtidig 
med, at der opstår mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
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VEU-indsatsen har en væsentlig rolle i forhold til: 
• At styrke kompetencerne særligt for ufaglærte og faglærte samt læse-, skrive- 

og/eller regnesvage 
• At give den enkelte bedre muligheder for at forfølge ønsket om personlig og kar-

rieremæssig udvikling. 
• At sikre løbende omstilling og kompetenceudvikling for alle og dermed generelt 

reducere risikoen for fremtidige ubalancer på arbejdsmarkedet 
• At medvirke til at sikre mobilitet på arbejdsmarkedet, fortsat høj velstand og en 

forholdsvis jævn indkomstfordeling 
 
Den nuværende VEU-indsats er karakteriseret ved både styrker og svagheder. Blandt 
styrkerne er: 
• I internationale sammenligninger ligger VEU-aktiviteten i Danmark i top. Der 

er en meget betydelig VEU-aktivitet i privat regi, og det offentlige engagement 
er i en international sammenhæng særdeles højt. Udvalgets analyser viser, at 
virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 kan anslås til godt 10 
mia.kr., hvoraf ¾ kan henføres til private arbejdsgivere, mens den resterende 
del kan henføres til offentlige arbejdsgivere. Danmark er ligeledes det land, der 
bedst formår at få ufaglærte og læse- og stavesvage til at deltage i VEU. 

• En stor andel af personerne i arbejdsstyrken deltager i VEU. Ifølge Treparts-
udvalgets kortlægning af VEU-indsatsen deltog i 2004 mere end 60 pct. af de 
beskæftigede og ledige i enten offentligt udbudt VEU, privat udbudt VEU el-
ler virksomhedsinterne VEU-aktiviteter. 

• Der er en stor erkendelse af vigtigheden af at deltage i VEU. Ifølge udvalgets 
kortlægning forventer 70 pct. af medarbejdere og ledere således, at de skal ha-
ve mere efteruddannelse i fremtiden for at klare sig godt på arbejdsmarkedet.  

• Det samlede udbud af VEU-aktiviteter – i både offentligt og privat regi – er 
ganske bredt og varieret, og virksomheder og deltagere er generelt meget til-
fredse med udbuddet af VEU. 

• VEU-indsatsen er sammen med den aktive arbejdsmarkedspolitik, reglerne 
om jobbeskyttelse, dagpengesystemet og rådighedsreglerne centrale elementer 
i det danske flexicurity-koncept. 

• Der kan måles positive effekter på individniveau af visse VEU-forløb. I den 
effektanalyse, som er foretaget for udvalget, er der for erhvervsrettet VEU til 
og med EUD-niveau en positiv og vedvarende effekt på beskæftigelsesgraden 
men ikke en klar effekt på timelønnen. Den overvejende andel af deltagerne 
oplever selv at have fået et fagligt udbytte af VEU, og deltagelse i VEU-forløb 
medfører endvidere generelt en øget tendens til deltagelse i fremtiden, særligt 
for visse grupper af ufaglærte. Et klart flertal af virksomhederne vurderer, at 
det samlede udbytte er positivt. 
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Blandt svaghederne er: 
• De mest udsatte grupper deltager systematisk mindre i VEU end andre grup-

per. Samtidig er personer i gruppen af de mest udsatte mindst motiverede for 
at deltage i VEU – trods en erkendelse af vigtigheden af VEU. Udsatte perso-
ner er koncentreret i gruppen med grundskoleuddannelse som højeste uddan-
nelsesniveau. Denne gruppe udgør godt 27 pct. af arbejdsstyrken. 

• På basis af udvalgets kortlægning anslås, at omkring 150.000 i den erhvervsak-
tive alder vurderes allerede nu og især i fremtiden at have markant utilstrække-
lige basale færdigheder. Analyserne viser endvidere, at op imod en fjerdedel af 
arbejdsstyrken i varierende grad er læse-, skrive- og/eller regnesvage. Disse 
personer findes på alle uddannelsesniveauer og fagområder, men er primært 
koncentreret i gruppen af ufaglærte og faglærte. 

• Udbuddet af VEU er ikke tilstrækkeligt målrettet visse ufaglærte og læse-, skri-
ve- og/eller regnesvage, og tager ikke i tilstrækkeligt omfang udgangspunkt i 
gruppens særlige forudsætninger og motivation for undervisningsform.  

• Der findes hverken på det offentlige eller private område et samlet rådgiv-
nings- og vejledningssystem, hvorfor det brede og meget varierede VEU-
udbud kan være svært at overskue. 

• I det nuværende system sker der kun i yderst begrænset omfang en vurdering 
og anerkendelse af reale kompetencer, som den enkelte har erhvervet udenfor 
det etablerede uddannelsessystem. Disse kompetencer er ikke synlige, og kan 
derfor i vidt omfang være reelt uomsættelige på arbejdsmarkedet, med for-
mindsket mobilitet til følge. Hertil kommer, at deltagelsen i uddannelser bliver 
mindre målrettet, hvis man skal bruge tid på at uddanne sig i det, man kan i 
forvejen, hvilket kan indebære mindsket motivation.  

• Halvdelen af de private virksomheder og ca. en syvendedel af de offentlige 
virksomheder angiver ikke at foretage systematisk afdækning af behovet for 
kompetenceudvikling. Disse virksomheder beskæftiger ca. 17 pct. af alle ansat-
te – 20 pct. af de ansatte i den private sektor og 7 pct. af de ansatte i den of-
fentlige sektor. For de virksomheder, som angiver, at de systematisk afdækker 
behovene, er der ikke viden om, hvor stor en andel af medarbejderne, det om-
fatter. Gruppen af ufaglærte får i mindre omfang end andre grupper vurderet 
uddannelsesbehovet. 

• Udvalgets analyser viser, at ledelsen og især den nærmeste leder har stor be-
tydning for den enkeltes VEU-deltagelse. Mangel på ledelsesfokus kan derfor 
svække motivation og deltagelse, specielt i forhold til de grupper, der er 
mindst motiverede for at deltage i uddannelse. 

• Der er på det videregående VEU-niveau et manglende udbud af uddannelses-
tilbud inden for konkrete fagområder. 

• De styringsmæssige vilkår på det offentlige erhvervsrettede VEU-område kan 
være en barriere for en mærkbar styrkelse af indsatsen i form af øget aktivitet 
inden for de nuværende økonomiske rammer. 
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Udfordringerne i forhold til at styrke og kvalificere efterspørgslen efter voksen- og efteruddan-
nelse består primært i: 
• At øge motivationen for og efterspørgslen efter offentligt eller privat VEU, 

herunder især for visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer og 
læse-, skrive- og/eller regnesvage og tosprogede med danskproblemer. 

• At stimulere offentlige og private virksomheder til en øget indsats i forhold til 
systematisk kompetenceudvikling og til at blive lærende og udviklende ar-
bejdspladser. 

• At fremme samspillet mellem virksomhederne og de offentlige VEU-udbydere 
mhp. at understøtte virksomheders og ansattes kompetenceudvikling. 

• At give den enkelte bedre muligheder for at forfølge ønsket om faglig, person-
lig og karrieremæssig udvikling. 

• At afdække og synliggøre de ansattes faktiske kompetencer med henblik på at 
understøtte mobiliteten, udvikle virksomhedernes interne læringsmiljø og 
fremme en målrettet og effektiv indsats. 

• At målrette og kvalificere efterspørgslen med henblik på at styrke de samlede 
effekter af VEU-indsatsen. 

 
De væsentligste udfordringer i forhold til at styrke og målrette udbuddet af offentlig voksen- 
og efteruddannelse består i: 
• At målrette og styrke udbuddet af offentlig VEU, især med sigtet at styrke 

kompetencerne blandt gruppen af ufaglærte, personer med svage/snævre 
kompetencer, læse-, skrive- og/eller regnesvage og tosprogede med danskpro-
blemer. 

• At sikre, at der udbydes kurser og uddannelser, der giver mulighed for, at alle 
kan opnå et reelt løft til et nyt formelt kvalifikationsniveau – især for personer 
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

• At styrke udbuddet af offentligt udbudte videregående voksenuddannelser 
(VVU) og diplomuddannelser samt styrke mulighederne for som faglært at 
kvalificere sig til optagelse på en videregående uddannelse.  

• At styrke udbuddet af kurser og uddannelser på videregående niveau i øvrigt 
og sikre en bedre tilpasning til arbejdsmarkedets behov. 

• At gøre dele af de offentlige uddannelsestilbud – især uddannelser målrettet 
visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer og læse-, skrive- 
og/eller regnesvage – mere relevante og fleksible i deres udmøntning i forhold 
til den enkeltes arbejdssituation og virksomhedernes behov. 

• At fremme, at uddannelserne målrettes og udmøntes mere fleksibelt, således at 
uddannelserne kan spille bedre sammen med og supplere den læring, der fin-
der sted på arbejdspladsen. 

 
En særlig udfordring for den fremtidige VEU-indsats består i, at sikre en hensigtsmæssig 
styring og finansiering på det offentlige VEU-område, der kan understøtte en styrket indsats. Dette 
gælder særligt på det erhvervsrettede område: 
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• På det erhvervsrettede område skal der tages højde for en række styringsmæs-
sige problemstillinger, der vil udgøre barrierer for øget aktivitet i lyset af sti-
gende efterspørgsel som følge af globaliseringen, den teknologiske udvikling 
samt udvalgets anbefalinger om en styrket indsats. Det vurderes, at der vil væ-
re plads til en vis stigning i aktiviteten indenfor de nuværende styringsmæssige 
rammer. 

• Blandt de styringsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, kan nævnes, at den nuvæ-
rende rammestyring indebærer, at udbuddet på EVE-området kun kan tilpasse 
sig efterspørgslen inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af hensyn 
til budgetsikkerheden. Hensynet til budgetsikkerheden skal ses i lyset af, at 
målgruppen omfatter omkring tre fjerdedele af arbejdsstyrken, at efterspørgs-
len erfaringsmæssigt er meget volatil, at deltagerbetalingen er relativt lav set i 
forhold til de samlede omkostninger, samt at 75-90 pct. af aktiviteten udløser 
løntabsgodtgørelse mv. Samlet set indebærer dette, at selv små stigninger i ef-
terspørgslen kan have store udgiftsmæssige konsekvenser. 

• Indenfor de økonomiske rammer kan godtgørelse fortrænge tilskud til drift, 
ledige kan fortrænge udgifter til beskæftigede, og der kan opstå udbudspro-
blemer på grund af manglende fleksibilitet i fastsættelse af takster og deltager-
betaling. Fraværet af en systematisk sammenhæng mellem tilskudsstørrelse og 
samfundsmæssige målsætninger og prioriteter på AMU indebærer, at størrel-
sen af tilskuddene ikke nødvendigvis afspejler de politiske prioriteter, herun-
der hensynet til at styrke indsatsen i forhold til de kortere uddannede. 

• Der kan samtidig være en udfordring i at sikre, at VEU-indsatsen i højere grad 
synliggøres og prioriteres af institutioner, der er godkendt til at udbyde er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesni-
veau. Dette gælder særligt på institutioner, hvor VEU-indsatsen udgør en 
marginal aktivitet i den samlede omsætning, og dermed er i risiko for for-
trængning af institutionernes øvrige aktiviteter. 

 
 
2.4 Udvalgets overvejelser  
Udvalget har med udgangspunkt i de identificerede styrker og svagheder, jf. kap. 2.3, 
gjort sig en række overvejelser om eventuelle mulige løsningsbidrag, der kan indgå i 
en omlægning af VEU-området. Overvejelserne resumeres i det følgende og samler 
sig om de fire udfordringer: 
• Styrke og kvalificere efterspørgslen 
• Styrke og målrette udbuddet, så det matcher behovet 
• Særlige indsatsområder 
• Styring og finansiering 
 
Styrke og kvalificere efterspørgslen efter VEU 
Udvalgets kortlægning viser, at de fleste faggrupper deltager aktivt i voksen- og ef-
teruddannelse, men kortlægningen viser også, at grupper af ufaglærte og personer 
med svage og/eller snævre kompetencer og læse-, skrive- og/eller regnesvage i min-
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dre omfang end andre grupper deltager i VEU. Generelt gælder, at jo højere uddan-
nelsesbaggrund desto højere deltagelse i VEU – internt som eksternt.  
 
Kortlægningen viser at mere end 60 pct. af de beskæftigede eller ledige deltaget i en-
ten offentlig VEU, private kurser, eller interne kurser i 2004. 
 
Knap halvdelen af virksomhederne, 45 pct., har ikke haft medarbejdere på eksterne 
eller interne VEU-aktiviteter inden for det seneste år. Tilsammen beskæftiger disse 
virksomheder omkring 13 pct. af alle ansatte. Det er hovedsageligt små og mellem-
store virksomheder. For de virksomheder, som angiver, at deres medarbejdere har 
deltaget i VEU er der ikke viden om, hvor stor en andel af medarbejderne, det om-
fatter. 
 
Udvalgets kortlægning peger entydigt på, at såvel private som offentlige virksomhe-
der spiller en central rolle for ansattes kompetenceudvikling. Udvalgets kortlægning 
har desuden bekræftet, at læring og kompetenceudvikling i meget høj grad finder sted 
på arbejdspladsen og i tilknytning til jobbet, og ikke kun gennem formaliseret vok-
sen- og efteruddannelse. 
 
Samlet set er der behov for at overveje, hvordan efterspørgslen kan styrkes og kvali-
ficeres. 
 
Set i lyset af trepartsudvalgets kortlægning har udvalget skitseret en række udfordrin-
ger på efterspørgselssiden, jf. afsnit 2.3, og opstillet og vurderet en række mulige løs-
ningsbidrag, der kan fremme en styrket og kvalificeret efterspørgsel efter VEU. Løs-
ningsbidragene falder i følgende kategorier: 
   
• Systematisk kompetenceudvikling af de ansatte i virksomhederne 
• Bedre vejledning om VEU til beskæftigede og virksomheder  
• Øget anerkendelse af realkompetence  
• Samspil mellem virksomhederne og de offentlige VEU-udbydere  
 
Det er udvalgets vurdering, at en styrkelse af virksomhedernes systematiske kompe-
tenceudvikling og interne læringsmiljø, herunder løsninger, der fremmer dialogen 
mellem ledelsen, nærmeste leder og medarbejderen om uddannelsesplanlægning, 
MUS-samtaler, læring på jobbet og andre former for kompetenceudvikling vil kunne 
medvirke til at styrke de ansattes og virksomhedernes efterspørgsel efter og investe-
ringer i VEU. Der er allerede i betydeligt omfang aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter i overenskomsterne herom. Systematisk kompetenceudvikling vil med fordel 
kunne suppleres med tilbud om opsøgende arbejde og netværksinitiativer, særligt i 
forhold til små og mellemstore virksomheder. Det bemærkes, at for virksomheder 
med få ansatte, vil systematisk kompetenceudvikling ofte ikke være den primære vej 
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til at sætte fokus på de ansattes opkvalificering, hvorfor der kan være behov for at 
overveje andre muligheder i forhold til denne målgruppe.  
 
Der eksisterer i dag mange forskellige vejledningstilbud, men der findes hverken på 
det offentlige eller private område et samlet rådgivnings- og vejledningssystem. Der 
er derfor behov for at overveje en reform af voksenvejledningssystemet, der styrker 
indsatsen og samler vejledningstilbuddene, og som dermed bidrager til, at beskæfti-
gede og virksomheder får en let og overskuelig adgang til vejledning og rådgivning. 
 
I forhold til de grupper, der oplever de største barrierer for deltagelse, og som ikke i 
dag bruger VEU, skal udvalget særligt fremhæve behovet for den opsøgende vejled-
ning overfor den enkelte i et samspil mellem fx virksomhedens ledelse, nærmeste le-
der, faglige organisationer, brancheorganisationer, uddannelsesambassadører, tillids-
mænd og uddannelsesinstitutionerne, gerne i forbindelse med lokale/regionale vejle-
dernetværk. Samtidig vil det være væsentligt, at der i videre omfang end i dag sikres 
adgang til voksenvejledning på offentlige VEU-uddannelsesinstitutioner. 
 
Udvalgets kortlægning viser, at læring på arbejdspladsen er et uhyre vigtigt element i 
den samlede VEU-indsats. Udvalget skal derfor fremhæve behovet for, at den enkel-
te kan bygge videre på sin viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvor-
dan de er opnået, gennem anerkendelse af realkompetencer. Mulighederne for aner-
kendelse af realkompetence anvendes i dag kun i begrænset omfang, selvom erfarin-
gerne viser, at voksne kan opnå mere individuelle, målrettede forløb med højere mo-
tivation til følge, hvis der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, så man ikke skal 
bruge tid på at uddanne sig i det, man kan i forvejen. 
 
Udvalget vurderer, at efterspørgslen vil kunne styrkes, hvis alle voksne, herunder især 
den del af arbejdsstyrken, der har den korteste uddannelsesbaggrund, gives adgang til 
en kompetencevurdering og mulighed for anerkendelse af deres realkompetencer så-
vel på arbejdsmarkedet som i de offentlige VEU-tilbud. En større brug af realkom-
petencevurdering vil samtidig kunne understøttes af initiativer, der sikrer udvikling af 
de nødvendige redskaber til beskrivelse og dokumentation af realkompetence, samt 
hvis voksne og virksomheder sikres adgang til vejledning og rådgivning om anerken-
delse af realkompetence. 
 
Et øget fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne kan understøttes af et bed-
re samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Offentlige uddannel-
sesinstitutioner har i den forbindelse en vigtig rolle i at bidrage til tilvejebringelse af 
viden og kompetencer, som understøtter virksomheders og medarbejderes kompe-
tenceudvikling og omstilling. 
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Styrke og målrette udbuddet af VEU, så det matcher behovet 
Der findes et ganske bredt og varieret udbud af voksen- og efteruddannelse – i både 
offentligt og privat regi. Hertil kommer de virksomhedsinterne kurser og den interne 
læring på arbejdspladserne fx sidemandsoplæring, som har et betydeligt omfang.  
 
Langt de fleste virksomheder angiver ifølge analyserne, at det ikke er manglende mu-
ligheder i den eksisterende vifte af offentlig og privat udbud af voksen- og efterud-
dannelse, der er en primær årsag til barrierer for deltagelse i VEU. Virksomhederne 
angiver at det primært er manglen på tid og økonomi, som kan være en barriere. 
Vedr. økonomien i forhold til enten en generelt presset økonomi men også i forhold 
til, at investeringen ikke kan betale sig for ansatte, virksomheden kun har ansat i kort 
tid. Hertil kommer den begrundelse at medarbejdere er vanskelige at motivere til del-
tagelse i VEU-aktiviteter, særligt blandt gruppen af ufaglærte. 
 
Analyserne viser samtidig, at for den offenlige udbudte VEU er der et behov for, at 
dette udbud i højere grad kan målrettes og udmøntes mere fleksibelt i forhold til de 
konkrete behov hos virksomheder og ansatte, så udbuddet opleves relevant og såle-
des at uddannelserne kan spille bedre sammen med og supplere den læring, der fin-
der sted på arbejdspladsen.  
 
Udvalget har identificeret en række udfordringer på den offentlige udbudsside i for-
hold til at imødekomme især de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder 
de mindst uddannelsesmotiveredes behov og derved skabe større efterspørgsel fra 
brugere og virksomheder jf. afsnit 2.3.På den baggrund er der opstillet og vurderet 
en række mulige løsningsbidrag, som vil kunne bidrage til at styrke udbuddet af 
VEU. 
 
På området for forberedende voksenundervisning (FVU) vurderer udvalget, at ind-
satsen vil kunne forbedres ved at de eksisterende muligheder for at gennemføre al-
men VEU og erhvervsrettet VEU på samme institutioner styrkes og udnyttes bedre, 
så en større del af målgruppen med svage læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder 
kan nås. Hensigten er ikke at flytte aktiviteten fra de almene til de erhvervsrettede 
institutioner men at placere den fysiske gennemførelse af uddannelserne på instituti-
oner, hvor målgruppen allerede befinder sig. Det vil skabe mulighed for, at flere i 
målgruppen for FVU motiveres til at deltage. 
 
Udvalget vurderer endvidere, at optagelseskravene til FVU kan tydeliggøres, så delta-
gere, der ikke taler dansk som talesprog, henvises til det rette tilbud frem for FVU. 
 
I forhold til målgruppens omfang er aktiviteten på GVU relativt lille på trods af, at 
de økonomiske vilkår herfor umiddelbart er gode, ligesom der i kortlægningen ikke 
har kunnet identificeres årsager til barrierer for brug af tilbuddet. Udvalget vurderer 
derfor, at området med fordel kunne analyseres nærmere med deltagelse af relevante 
parter. 
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Udvalget vurderer, at der vil kunne ske en styrkelse af indsatsen indenfor videregå-
ende uddannelse for voksne (VVU, diplom og master). I relation til faglærtes videre-
uddannelsesmuligheder vurderes det, at indsatsen kan styrkes gennem den revision af 
VVU-systemet bl.a. med henblik på bl.a. mere fleksible adgangsveje, der trådte i kraft 
pr. 1/1-2006, gennem øget brug af realkompetencevurderinger samt gennem en for-
stærket indsats for udvikling af uddannelser på områder, hvor de ikke findes i dag.  
 
Udbuddet af VEU for personer med videregående uddannelse i form af diplom- og 
masteruddannelser samt eksisterende muligheder for kortere kurser og forløb bærer 
præg af, at området stadig er et relativt nyt forretningsområde for uddannelsesinstitu-
tionerne. Udvalget vurderer på denne baggrund, at indsatsen kan styrkes gennem et 
generelt øget fokus på institutionernes udbud af VEU, herunder fx gennem resultat- 
og udviklingskontrakter. 
 
Der findes visse grundlæggende uddannelser, der er privat udbudte og finansieret, og 
som kan sammenlignes med offentligt udbudte grunduddannelser. Udvalget vurde-
rer, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis muligheden for at bygge videre på disse ud-
dannelser i det formelle uddannelsessystem lettes. 
 
Særlige indsatsområder 
Fremtidens stigende krav om opkvalificering og uddannelse giver særlige vanskelig-
heder for visse ufaglærte, personer med dårlige basale kompetencer i læsning, skriv-
ning og regning, samt indvandrere og flygtninge. Disse grupper vil også være særligt 
udsatte i forbindelse med større afskedigelser, herunder virksomhedslukninger.  
 
En stor gruppe på arbejdsmarkedet har så omfattende læse-, stave- og regneproble-
mer – eller for mange flygtning og indvandreres vedkommende væsentlige problemer 
med dansk sprog - at dette udgør en særlig barriere. 
 
Trepartsudvalgets kortlægning viser overordnet, at de eksisterende tilbud om læse-, 
skrive- og regneundervisning i deres indhold dækker behovet. Imidlertid er læse-, 
skrive- og/eller regnesvage fortsat relativt underrepræsenteret blandt deltagere i vok-
sen- og efteruddannelse - både i de almene og de erhvervsrettede tilbud. 
 
Indvandrere og flygtninge er i beskæftigelse i langt mindre omfang end etniske dan-
skere, og mulighederne for at forbedre deres tilknytning til arbejdsmarkedet hænger i 
høj grad sammen med en sikring af gruppens dansksproglige kompetencer. Således 
udgør manglende – eller svage - dansksproglige færdigheder en væsentlig barriere for 
indvandreres og flygtninges beskæftigelse og deltagelse i voksen- og efteruddannelse.  
 
I perioden 1980-2002 blev der ved større joboprettelser og jobnedlæggelser i gen-
nemsnit årligt oprettet ca. 240.000 jobs og årligt nedlagt knap 205.000 jobs. Det dan-
ske arbejdsmarked er så fleksibelt, at denne proces for langt de fleste lønmodtageres 
vedkommende sker uden større problemer, idet de hurtigt finder nyt arbejde. Der er 
dog visse grupper, som klarer denne omstillingsproces mindre godt, og som udvalget 
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derfor vurderer, der bør være fokus på ved at skabe bedre sammenhæng i indsatsen 
ved overgangen fra beskæftigelse til ledighed. F.eks. gennem en styrket vejlednings-
indsats, hvilket bl.a. kan ske i sammenhæng med uddannelses- og beskæftigelsesvej-
ledningen i jobcentrene, og ved at der i højere grad skabes incitamenter til at fremme 
anvendelsen og brugen af realkompetencevurdering også i forbindelse med afskedi-
gelser.  
 
De udfordringer på efterspørgsels- og udbudssiden, som udvalget har identificeret, 
omfatter også de særlige indsatsområder, jf. afsnit 2.3 ligesom de opstillede mulige 
løsningsbidrag vedrørende en styrket og kvalificeret efterspørgsel efter VEU og et 
styrket og mere målrettet udbud i høj grad også vil være til gavn for målgrupperne 
inden for de særlige indsatsområder. Derudover har udvalget opstillet og vurderet en 
række mulige løsningsbidrag, som er specielt målrettet de særlige indsatsområder.  
 
I forhold til læse-, skrive- og/eller regnesvage retter disse sig mod en styrkelse af ud-
buddet således, at det i højere grad tilgodeser de individuelle behov og tilpasses de 
faktiske krav i job og efteruddannelse. Udvalget vurderer, at indsatsen særligt kan 
styrkes gennem en bedre tilpasning af FVU til deltagernes behov, en bedre tilpasning 
og større opmærksomhed på målgruppen af læse-, skrive- og/eller regnesvage i de 
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser og hos udbyderne af erhvervsrettet 
VEU.  
 
Det vurderes samtidig, at indsatsen vil kunne styrkes, hvis de eksisterende mulighe-
der for at gennemføre almen VEU, herunder særligt FVU, i sammenhæng med til-
buddene på de erhvervsrettede VEU-institutioner udnyttes. Erfaringen viser, at en 
tæt sammenhæng mellem almen og erhvervsrettet undervisning ofte er den bedste 
måde at nå den gruppe af personer med læse-, skrive- og/eller regneproblemer, som 
ellers ikke er motiveret for at deltage i uddannelse, således som den udbydes og gen-
nemføres i dag. 
 
Udvalget vurderer, at det er vigtigt at styrke det opsøgende arbejde. Udvalget skal 
særligt understrege behovet for, at det opsøgende arbejde sker i et tæt samspil med 
arbejdsmarkedets parter både på centralt niveau og tillige med ledelsen, medarbejdere 
og nærmeste leder i de enkelte virksomheder, som ønsker at trække på sådanne til-
bud. Dette vil kunne bidrage til den styrkelse af virksomhedernes prioritering af 
VEU, som er afgørende for at overkomme barriererne på efterspørgselssiden for 
denne målgruppe, og for ansatte i virksomheder med få ansatte. Det opsøgende ar-
bejde kan styrkes på flere måder, herunder fx gennem ansættelse af opsøgende med-
arbejdere – evt. med fokus på små og mellemstore virksomheder. Herudover spiller 
uddannelsesinstitutionerne en vigtig rolle i forhold til denne opgave. 
 
Som eksempel herpå skal udvalget fremhæve Arbejdsgiverforeningen HTS´, 3Fs, 
HKs og RBFs samarbejde omkring opfølgende initiativer i tilknytning til Danmarks 
Radios ”Læs for livet” kampagne, der støttes af Undervisningsministeriet. 
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Blandt mulige løsningsbidrag i forhold til tosprogede med danskproblemer er infor-
mation og vejledning, udvikling af tilbuddene om danskundervisning, forbedrede til-
skudsmuligheder til virksomheder og ansatte og fastholdelse af tilskud til danskud-
dannelse efter danskuddannelsesloven som led i aktivering af ledige. 
 
I relation til tosprogede med danskproblemer er det udvalgets vurdering, at det sam-
lede tilbud af danskundervisning indholdsmæssigt dækker behovet for danskunder-
visning til tosprogede, der har været i landet gennem længere tid, som er i beskæfti-
gelse og har et grundlæggende kendskab til dansk.  
 
For tosprogede, der har været i landet gennem længere tid, men som har ringe eller 
begrænsede danskkundskaber kan det være forbundet med vanskeligheder at finde et 
passende tilbud om grundlæggende undervisning i dansk. Udvalget finder derfor, at 
initiativer i forhold til denne målgruppe vil kunne styrke dens muligheder for at opnå 
og bevare beskæftigelse og dermed integration i det danske samfund. 
 
Nyankomne udlændinge berøres kun sporadisk i udvalgets arbejde, da denne gruppe 
har vide muligheder for at lære dansk under introduktionsprogrammet. 
 
Sikre en styring og finansiering, der understøtter en styrket VEU-indsats 
Udvalget har identificeret en række udfordringer vedr. styring og finansiering, jf. af-
snit 2.3.  
 
Det vurderes, at der i dag vil være plads til en vis stigning i aktiviteten indenfor de 
nuværende økonomiske rammer. 
 
Hovedudfordringen knytter sig til en række styringsmæssige problemstillinger på det 
erhvervsrettede område, der aktualiseres, hvis der som følge af globaliseringen, den 
teknologiske udvikling samt udvalgets anbefalinger om en styrket indsats sker en 
mærkbar stigning i efterspørgslen. 
 
På den baggrund – og på disse præmisser – har udvalget opstillet og vurderet en ræk-
ke mulige løsningsbidrag som på længere sigt kan give mulighed for, at udbuddet på 
det erhvervsrettede område i højere grad kan tilpasse sig efterspørgslen.  
 
Mulige styringsmæssige ændringer: 
• Nye principper for fastsættelse af takster og deltagerbetaling 
• Afkobling af de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse fra aktiviteten på det 

erhvervsrettede område 
• Fleksibilitet og praksisnærhed 
• VEU-deltagelse i fritiden 
• Vouchers 
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Udvalget vurderer, at en mulighed for at mindske de styringsmæssige barrierer ved en 
stor stigning i efterspørgslen kan være at afkoble de offentlige udgifter til VEU-
godtgørelse fra aktiviteten på det erhvervsrettede VEU-område. Det kan ske på flere 
måder, jf. kapitel 8, afsnit 8.2.3. 
 
Der er ikke hermed taget stilling til den fremtidige finansiering af VEU-godtgørelse 
eller andre finansieringsmæssige spørgsmål. 
 
Udvalget vurderer endvidere, at det for at sikre større fleksibilitet i udbuddet, herun-
der i en situation med væsentligt større efterspørgsel, kan overvejes, hvordan delta-
gerbetalingen på det erhvervsrettede område kan gøres mere differentieret og fleksi-
bel. Udvalgets drøftelser har taget afsæt i det nuværende gennemsnitlige niveau for 
deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) under ét. Baggrunden for 
drøftelserne er, at de nuværende principper for takstfastsættelse og deltagerbetaling 
samlet set indebærer, at institutionerne i situationer, hvor indtægterne ikke står mål 
med udgifterne pga. fastlåsningen af takster og deltagerbetaling ikke har incitament til 
at udbyde de pågældende uddannelser. Fx vil der vanskeligt kunne gennemføres ud-
dannelser, hvis der ikke kan oprettes fulde hold. 
 
Herudover vurderes der at være behov for at overveje ændringer i takstfastsættelses-
principperne med henblik på at sikre, at taksterne i højere grad end i dag afspejler de 
politiske prioriteter og målsætninger for VEU-området i lyset af omkostningerne. 
 
VEU-deltagelse i arbejdstiden kan på virksomhedsplan besværliggøre arbejdstidstil-
rettelæggelsen og medføre et produktionstab, mens det på samfundsplan indebærer 
reduktioner af det samlede arbejdsudbud. Udvalget vurderer, at der er en række sty-
ringsmæssige barrierer for øget VEU-deltagelse i fritiden, som kan overvejes reduce-
ret. Udvalget er samtidig opmærksom på, at der er begrænsninger på i hvilken ud-
strækning, VEU-deltagelse i fritiden kan øges. 
 
Udvalget har drøftet muligheden for at overføre dele af de offentlige VEU-midler til 
den enkelte virksomhed, lønmodtager, selvstændige eller arbejdsløse i form af ’vou-
chers’ til køb af VEU på enkelte uddannelsesområder. Udvalget vurderer imidlertid, 
at vouchers ikke er et hensigtsmæssigt instrument til understøttelse af en styrket 
VEU-indsats. 
 
Udover overvejelser omkring styringen indebærer en styrket VEU-indsats et behov 
for overvejelser omkring tilvejebringelse af finansiering. 
 
Udvalget har i den forbindelse drøftet en række muligheder, herunder: 
• Offentlige omprioriteringer gennem en målretning af adgangen til SVU på vi-

deregående niveau samt øget deltagerbetaling på avu- og hf-enkeltfag, der ikke 
har karakter af kernefag. 
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• Tilførsel af yderligere offentlige midler til området med henblik reduktioner i 
deltagerbetalingen, hævede takster eller øget udbud. 

• Øget anvendelse af deltagerbetaling, der vil muliggøre et øget udbud. 
• Individuelle uddannelseskonti, jf. erfaringerne med fx børneopsparingskonti. 
• Frivillige forøgelser af virksomhedernes udgifter til VEU 
• Opsparingsordninger, der enten kan være kollektive eller individuelle. Opspa-

ringsordningerne kan være funderede i lovgivning eller aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter. 

 
Udvalget har med fremstillingen af mulige modeller eller vurderinger ikke taget stil-
ling til, om de kan anbefales eller ej. 
 
 
2.5 Udvalgets anbefalinger 
 
Overordnede anbefalinger: 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling indebærer en række udfordringer, der 
stiller krav om et kompetenceløft for den danske arbejdsstyrke.  
 
Udvalget anbefaler på den baggrund, at der sker en styrkelse af den samlede voksen- 
og efteruddannelsesindsats. Udvalget anbefaler særligt, at der sker en styrkelse af ind-
satsen for de grupper, som er særligt udsatte, herunder visse ufaglærte, personer med 
svage eller snævre kompetencer og personer med utilstrækkelige læse-, skrive- 
og/eller regnefærdigheder. 
 
Udvalget anbefaler, at en styrkelse af VEU-indsatsen sker i et tæt samspil mellem det 
offentlige, arbejdsgivere og lønmodtagere.  
 
Det offentliges opgave er at sikre grundlaget for, at alle på arbejdsmarkedet har gode 
grundlæggende færdigheder. Endvidere er det en offentlig opgave at sikre et udbud 
af formelt kompetencegivende uddannelser på alle niveauer af tilfredsstillende kvali-
tet. Det gælder i forhold til: 
• den forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse 
• at sikre tilbud, der giver mulighed for kompetenceløft for alle grupper 
• at sikre udviklingen af arbejdsmarkedsrettede uddannelser, der kan understøtte 

mobiliteten på arbejdsmarkedet 
 
Det er også en offentlig opgave at understøtte indsatsen på områder, hvor det sam-
fundsmæssige udbytte er højt og hvor markedet ikke kan forventes at sikre et hen-
sigtsmæssigt aktivitetsniveau. Det offentlige har en særlig forpligtelse i forhold til de 
mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. 
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Arbejdsmarkedets parter har en vigtig opgave i forhold til at understøtte udviklingen af 
arbejdsstyrkens kompetencer. Det gælder især i forhold til den erhvervsrettede vok-
sen- og efteruddannelsesindsats. Parterne har endvidere en vigtig rolle at spille i for-
hold til at øge motivationen og stimulere efterspørgslen Det gælder især for de grup-
per, som har et stort behov for voksen- og efteruddannelse, og som er mindst moti-
verede for at deltage. 
 
Den enkelte skal i udgangspunktet løbende sørge for at udvikle sine kompetencer og 
omstillingsevne og dermed sikre værdien af egne kvalifikationer på et arbejdsmarked, 
der udsættes for store forandringer. Tilsvarende er det virksomhedernes opgave i et 
samspil mellem ledelse og medarbejdere, at sikre udviklingen af medarbejdernes 
kompetencer i overensstemmelse med virksomhedernes behov og de markedsmæs-
sige krav. 
 
Styrke og kvalificere efterspørgslen efter VEU 
Udvalgets analyser viser, at en central udfordring består i at styrke og kvalificere ef-
terspørgslen efter voksen- og efteruddannelse. Særligt for de udsatte grupper forud-
sætter det en øget motivation for VEU og en styrkelse af læringskulturen på arbejds-
pladsen. 
 
Udvalget anbefaler derfor, at der sker en styrkelse og kvalificering af efterspørgslen 
efter VEU. 
 
En styrkelse af efterspørgselen kan fx ske gennem: 
• Forbedringer i den offentlige VEU-vejledning, så den enkelte og virksomhe-

derne sikres let og overskuelig adgang til vejledning og rådgivning. 
• Øget anvendelse af realkompetencevurderinger med henblik på at sikre, at den 

enkeltes kompetencer synliggøres og anerkendes 
• En styrket systematisk kompetenceudvikling. Denne udfordring skal løses på 

virksomhederne og mellem arbejdsmarkedets parter, samtidig med at de of-
fentlige uddannelsesinstitutioner styrker rådgivningen. 

 
Styrke og målrette udbuddet af offentlig VEU, så det matcher behovet 
Udvalgets analyser viser, at en væsentlig udfordring består i at styrke og målrette ud-
buddet af offentlig voksen- og efteruddannelse, så udbuddet i højere grad matcher 
behovet. Udbuddet på en række områder kan målrettes og udmøntes mere fleksibelt 
og praksisnært, således at uddannelserne kan spille bedre sammen og supplere den 
læring, der finder sted på arbejdspladsen. 
 
Udvalget skal fremhæve, at dette særligt gælder i forhold til gruppen af ufaglærte, hos 
personer med svage/snævre kompetencer og for læse-, skrive- og/eller regnesvage. 
Herudover skal der sikres gode muligheder for, at alle kan opnå et reelt løft til et nyt 
formelt kvalifikationsniveau. Dette gælder for alle grupper på arbejdsmarkedet, men i 
særlig grad for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
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Udvalget anbefaler på denne baggrund at der sker en styrkelse og målretning af det 
offentlige VEU-udbud. 
 
En styrkelse af det offentlige udbud kan fx ske ved at: 
• gøre forberedende voksenundervisning (FVU) mere fleksibel, jf. nedenfor. 
• styrke sammenhængen mellem almene og erhvervsrettede forløb. 
• udnytte fleksibiliteten i udbuddet på det erhvervsrettede område, så det i høje-

re grad afspejler virksomhedernes behov, jf. nedenfor. 
• at der med henblik på en styrkelse af ufaglærtes muligheder for opnå en er-

hvervsuddannelse gennemføres en analyse af grundlæggende voksenuddannel-
se (GVU) med henblik på at øge anvendelsen af denne. 

• forstærke indsatsen for udvikling af uddannelser på det videregående område 
på områder, hvor de ikke findes i dag med henblik på at styrke et kompetence-
løft. Endvidere skal situationen på området for videregående voksenuddannel-
se (VVU) følges nøje for at overvåge, om den pr. 1. januar 2006 gennemførte 
revision af VVU-systemet bl.a. med henblik på mere fleksible adgangsveje har 
tilstrækkelig effekt.  

• øge udbuddet af kurser og uddannelser på videregående niveau i øvrigt og sik-
re en bedre tilpasning til arbejdsmarkedets behov.  

 
I tillæg hertil er det en væsentlig forudsætning for at styrke og målrette udbuddet af 
offentlig VEU, at institutionerne sikres de nødvendige rammevilkår, jf. afsnit om sty-
ring og finansiering neden for. 
 
Særlige indsatsområder 
På baggrund af de foretagne analyser er det udvalgets konklusion, at de fremtidige 
stigende krav om opkvalificering og uddannelse giver særlige vanskeligheder for per-
soner med utilstrækkelige basale færdigheder i læsning, skrivning og regning samt to-
sprogede med manglende eller svage dansksproglige færdigheder. 
 
Udvalget anbefaler derfor, at der sker en styrkelse af indsatsen målrettet personer 
med utilstrækkelige basale færdigheder i læsning, skrivning og regning samt tospro-
gede med manglende eller svage dansksproglige færdigheder. 
 
En styrket indsats kan fx ske ved: 
• at de eksisterende muligheder for at gennemføre almen VEU, herunder særligt 

forberedende voksenundervisning (FVU), i sammenhæng med erhvervsrettet 
VEU-tilbud på de erhvervsrettede VEU-institutioner, styrkes.  

• at undervisningstilbudene til tosprogede, der har været i landet gennem længe-
re tid, men som har ringe eller begrænsede danskkundskaber videreudvikles, 
herunder gennem oprettelse af supplerende tilbud i danskuddannelsessystemet 
og styrkelse af det eksisterende udbud af uddannelser i AMU og avu målrettet 
denne målgruppe. 
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• en sammenhængende indsats ved overgangen mellem beskæftigelse og ledig-
hed, f.eks. gennem en styrket vejledningsindsats. Det kan bl.a. ske i sammen-
hæng med uddannelses- og beskæftigelsesvejledningen i jobcentrene. 

 
En styrkelse af indsatsen overfor disse målgrupper kræver en fælles indsats af alle ak-
tører på området, herunder det offentlige, uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarke-
dets parter, virksomhederne og den enkelte.  
 
Udvalget skal særligt fremhæve behovet for, at medarbejdere og virksomheder spiller 
en hovedrolle i relation til at dagsordensætte behov for og initiativer til VEU-
aktiviteter overfor den enkelte, at den opsøgende indsats styrkes og at der er den re-
levante rådgivning og vejledning til rådighed, når medarbejdere og virksomheder har 
brug herfor.  
 
Uden en indsats ude på den enkelte arbejdsplads bliver barriererne for en styrket ef-
terspørgsel yderst vanskelige at overkomme. 
 
Ovenstående skal ses i sammenhæng med udvalgets anbefalinger vedr. en styrkelse af 
efterspørgsels- og udbudssiden. 
 
Styring og finansiering  
En realisering af udvalgets anbefalinger om en styrkelse af VEU-indsatsen giver an-
ledning til overvejelser om ændringer i de styrings- og finansieringsmæssige rammer 
ved en kraftig forøgelse af aktiviteten. 
 
På baggrund af de foretagne analyser af de styrings- og finansieringsmæssige rammer 
for VEU-indsatsen er det udvalgets overordnede konklusion, at der på det almene 
område og det videregående område ikke kan identificeres afgørende styringsmæssi-
ge barrierer for et øge aktiviteten i takt med en evt. stigende efterspørgsel som følge 
af globaliseringen, den teknologiske udvikling og realisering af udvalgets anbefalin-
ger. På det videregående område kan niveauet for deltagerbetaling kombineret med 
stor deltagelse i fritiden dog udgøre en barriere for stigninger i efterspørgslen. Det 
konkrete omfang heraf afhænger af betalingsvilligheden.  
 
Det er udvalgets vurdering, at der som tidligere nævnt, vil være muligheder for en vis 
og ikke ubetydelig meraktivitet indenfor for de nuværende økonomiske rammer. I 
2006 vil der være muligheder for en øget aktivitet på grundlag af bevillingen på fi-
nansloven 2006 og der er uforbrugte midler i 2005, som er overført til aktiviteter i 
2006. Udvalget finder derfor, at de økonomiske rammer ikke umiddelbart begrunder 
ændringer i rammerne for godtgørelse, deltagerbetaling og takster. 
 
Hvis en realisering af udvalgets løsningsbidrag i forhold til efterspørgselssiden samt 
globaliseringen og den teknologiske udvikling giver anledning til en mærkbar stigning 
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i efterspørgslen, vil styringen af og de økonomiske rammer for området udgøre en 
barriere for øget aktivitet. 
 
Udvalget anbefaler på den baggrund, at der på baggrund af ovenstående præmisser 
sker en omlægning af de styringsmæssige rammer på det erhvervsrettede område.  
 
En omlægning kan fx ske ved: 
• Det overvejes at afkoble de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse fra aktivi-

teten på det erhvervsrettede VEU-område. Lediges ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse opretholdes uændret og forudsættes fortsat finansieret af det of-
fentlige. 

• Det overvejes med udgangspunkt i det nuværende gennemsnitlige niveau for 
deltagerbetaling på AMU-området at indføre fleksibel og differentieret delta-
gerbetaling og takstfastsættelse, som muliggør en mere fleksibel tilpasning til 
og opfyldelse af behovene på arbejdsmarkedet 

• Institutionerne skal i højere grad sikres de nødvendige rammevilkår, der sikrer, 
at institutionerne prioriterer at udbyde voksen- og efteruddannelse. 

 
Udvalget anbefaler endvidere, at arbejdsmarkedets parters centrale rolle i opgaveløs-
ningen på det erhvervsrettede VEU-område fastholdes. 
 
Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalgets anbefalinger ikke må føre til en 
permanent forringelse af de offentlige finanser. Visse af de nævnte initiativer, som vil 
kunne bidrage til at styrke VEU-indsatsen, vil isoleret set være udgiftskrævende. En 
styrket VEU-indsats forventes at være forbundet med positive samfundsøkonomiske 
effekter, herunder højere produktivitet og velstand, forbedret omstillingsevne i ar-
bejdsstyrken og lavere ledighed. Effekterne på ledighed og dermed indkomstover-
førsler mv. er imidlertid usikre. I det omfang øgede offentlige udgifter til VEU an-
vendes effektivt og målrettes personer med en løsere arbejdsmarkedstilknytning og 
personer, der ikke deltager i VEU i dag, vil der kunne forventes de mest positive 
virkninger i forhold til at øge omstillingsprocesserne på arbejdsmarkedet og nedbrin-
ge strukturledigheden. 
 
Effekten på de offentlige finanser på lang sigt afhænger bl.a. af andelen af offentlig 
medfinansiering, virkninger på strukturledigheden og om VEU-aktiviteten foregår i 
arbejdstiden. 
 
Der er hermed ikke taget stilling til de mulige finansieringsbidrag, jf. kapitel 8. 
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2.6 Resumé af udvalgets kortlægning og analyser 
 
Globalisering og ny teknologi – kravene til det danske arbejdsmarked 
Globalisering er en integrationsproces, der knytter landenes økonomier tættere sam-
men via øget samhandel, samarbejde og investeringer på tværs af landegrænser. Ud-
bredelse af ny teknologi og viden, blandt andet via internationale virksomheder og 
medarbejdere, er også en central del af processen. 
 
Drivkræfterne bag globaliseringen er blandt andet en fortsat liberalisering af ver-
denshandlen og kapitalbevægelser samt markedsøkonomiske reformer i folkerige 
lande som Kina og Indien og i Østeuropa. Dertil kommer nye teknologier, som gør 
det lettere og billigere at kommunikere over store afstande og drive virksomhed i fle-
re lande. Faldende transportomkostninger har også understøttet øget handel.  
 
Danmark har som en lille åben økonomi haft stor fordel af at deltage i den internati-
onale arbejdsdeling. Mange teknologiske, videnskabelige og organisatoriske frem-
skridt er kommet udefra. Når lande eksporterer produkter, som de har særlige (kom-
parative) fordele i, og importerer det, som andre kan lave bedre eller billigere, øges 
produktivitet og velstand i både ind- og udland. Danmark har overskud på vare- og 
tjenestebalancen, også over for lavtlønslande. Udenlandske virksomheder har inve-
steret lige så meget i Danmark, som danske virksomheder har investeret i udlandet. 
Bytteforholdet (forholdet mellem eksport- og importpriser) er forbedret betydeligt 
de seneste årtier, hvilket har bidraget til øget købekraft for alle grupper i samfundet. 
 
Globaliseringen ligger i forlængelse af ”internationaliseringen” og er som sådan ikke 
et nyt fænomen. Men integrationsprocessen har de seneste årtier fået nogle delvist 
nye eller mere markante fremtrædelsesformer. Inddragelsen af nye lande i blandt an-
det Asien og Østeuropa har gjort processen mere ”global”. Udenlandsk etablering er 
steget kraftigt og i nogle brancher bliver virksomhedernes værdikæde – produktud-
vikling, produktion, administration mv. – i højere grad splittet op på flere lande for at 
udnytte hvert lands fordele. Konkurrencen har bredt sig til nye (service-) brancher og 
jobfunktioner, blandt andet i kraft af nye kommunikationsmuligheder.  
 
På lidt længere sigt afhænger den samlede beskæftigelse i Danmark navnlig af struk-
turerne på arbejdsmarkedet, herunder fleksibilitet og omstillingsevne, incitamenter og 
uddannelse mv. Øget globalisering kan have både positive og negative virkninger på 
den strukturelle ledighed og beskæftigelsen. Det danske arbejdsmarked har hidtil kla-
ret udfordringerne forbundet med globaliseringen forholdsvist godt. 
 
• Danmark har i historisk og international sammenligning høj beskæftigelse, lav 

ledighed og en relativt lige fordeling af indkomster – også før skat og over-
førsler. Beskæftigelsen steg og ledigheden faldt op gennem 1990erne, hvor 
globaliseringen tog til. Ledighedsfaldet skal bl.a. ses i lyset af 1990ernes ar-
bejdsmarkedsreformer. 
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• Beskæftigelsen i industrien er faldet gennem årtier, men flere job er kommet til 
i serviceerhvervene. Denne proces ligger i forlængelse af tidligere tiders om-
stilling fra landbrug til industri. Øget handel er en blandt flere faktorer, der bi-
drager til forskydningerne. 

• Såkaldt udflytning af arbejdspladser til udlandet står for en beskeden del af de 
årlige jobnedlæggelser i Danmark. Der blev i 1980-2002 i gennemsnit nedlagt 
ca. 260.000 arbejdspladser om året, mens et typisk skøn for udflytningen er på 
ca. 5.000 jobnedlæggelser pr. år. De årlige joboprettelser har i gennemsnit ud-
gjort ca. 270.000 om året, hvoraf en del kan tilskrives øget eksport og købe-
kraft i forbindelse med globaliseringen. Der er ikke tegn på, at den stigende 
globalisering har øget det årlige antal jobnedlæggelser og oprettelser. 

• De ansatte, der er fratrådt i forbindelse med virksomhedslukninger og større 
indskrænkninger, har for størstedelens vedkommende fundet ny beskæftigelse 
til samme løn som før. En række personer har dog måttet gå ledige i kortere 
eller længere perioder, gå ned i løn, eller har forladt arbejdsmarkedet. Genbe-
skæftigelsen for de personer, der må fratræde job i særligt konkurrenceudsatte 
brancher er stort set på niveau med genbeskæftigelsen for andre fratrådte.  

• Ny teknologi – og i et begrænset omfang handel med lavtlønslande – har i de 
seneste årtier generelt reduceret jobmulighederne for ufaglærte og øget efter-
spørgslen efter bedre uddannet arbejdskraft. Danmark har undgået stigende 
lønulighed mellem højt- og lavtuddannet arbejdskraft (modsat fx USA) og 
undgået stigende ledighed blandt ufaglærte (modsat flere EU-lande). Det kan 
bl.a. tilskrives, at fremgangen i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau har holdt 
trit med den øgede efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere, og at ar-
bejdsmarkedet er relativt fleksibelt.  

 
De detaljerede virkninger af globaliseringen og den teknologiske udvikling på fremti-
dens arbejdsmarked kan næppe forudses med større præcision. En række centrale 
mekanismer og udviklingstræk fremstår dog rimeligt klare:  
 
• Globaliseringen må ventes fortsat at tage til. Nye teknologier og international 

handel vil også fremover være hoveddrivkræfter bag stigende produktivitet og 
realløn. Kravene til arbejdsstyrkens kompetencer vil fortsat vokse, hvis Dan-
mark skal bevare sin position som et af verdens rigeste lande. 

• Servicesektorens beskæftigelse kan ventes fortsat at stige, mens industriens 
andel af beskæftigelsen må påregnes fortsat at falde. Øget handel, bl.a. med 
lavtlønslande, kan alt i alt bidrage til den proces, selv om øget eksport kan 
skabe nye job i nogle industribrancher.  

• Fremover kan flere servicebrancher og -funktioner blive udsat for øget im-
portkonkurrence. Omstillingskrav forbundet med international konkurrence 
kan brede sig fx til funktionær-job inden for regnskab og personaleadministra-
tion, IT-service mv.  
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• Samtidig øges erhvervenes eksportmuligheder. Tendensen er, at eksporten er 
vokset mere end importen for fx IT- og forretningsservice. Danmark har stort 
overskud på handlen med tjenester. 

• De seneste årtiers tendens til, at virksomhederne har efterspurgt flere velud-
dannede medarbejdere, men færre, der ikke har anden uddannelse end folke-
skolen, må ventes at fortsætte. Det kan næppe forudses, om processen frem-
over vil gå hurtigere eller langsommere. 

• Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau kan ventes fortsat at stige. Men med de 
nuværende uddannelsesmønstre vil fremgangen være mindre end i de seneste 
årtier.  

• På den baggrund er der med de nuværende uddannelsesmønstre risiko for, at 
efterspørgslen efter videreuddannet arbejdskraft kan vokse hurtigere end ud-
buddet. Modsat for de, der ikke har uddannelse ud over grundskolen. Det kan 
føre til øget lønspredning eller, hvis ikke relativlønningerne tilpasser sig, til 
øget strukturledighed blandt de kortuddannede. Denne vurdering er baseret 
på fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter forskellige typer arbejds-
kraft, der i sagens natur er behæftet med betydeligt usikkerhed.  

• Udfordringen skærpes af, at indvandrere og efterkommere – hvoraf en større 
andel iflg. PISA-undersøgelserne forlader folkeskolen med utilstrækkelige ba-
sale færdigheder – vil udgøre en voksende del af arbejdsstyrken. 

 
Boks 2.2 
Globalisering og ny teknologi – kravene til det danske arbejdsmarked 

 

• Beskæftigelsen i industrien er faldet gennem årtier, men flere job er kommet til i serviceer-
hvervene. Denne proces ligger i forlængelse af tidligere tiders omstilling fra landbrug til indu-
stri. Øget handel er en blandt flere faktorer, der bidrager til forskydningerne. 

• Såkaldt udflytning af arbejdspladser til udlandet står for en beskeden del af de årlige jobned-
læggelser i Danmark. 

• Ny teknologi – og i et begrænset omfang handel med lavtlønslande – har i de seneste årtier 
generelt reduceret jobmulighederne for ufaglærte og øget efterspørgslen efter bedre ud-
dannet arbejdskraft. 

• Globaliseringen må ventes fortsat at tage til. Nye teknologier og international handel vil også 
fremover være hoveddrivkræfter bag stigende produktivitet og realløn. 

• Fremover kan flere servicebrancher og -funktioner blive udsat for øget importkonkurrence. 
Omstillingskrav forbundet med international konkurrence kan brede sig fx til funktionær-job 
inden for regnskab og personaleadministration, IT-service mv. 

• Samtidig øges erhvervenes eksportmuligheder. Tendensen er, at eksporten er vokset mere 
end importen for fx IT- og forretningsservice. Danmark har stort overskud på handlen med 
tjenester. 

• De seneste årtiers tendens til, at virksomhederne har efterspurgt flere veluddannede medar-
bejdere, men færre, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen, må ventes at fortsætte. 

• På den baggrund er der med de nuværende uddannelsesmønstre risiko for, at efterspørgslen 
efter videreuddannet arbejdskraft kan vokse hurtigere end udbuddet. 

 

 
Karakteristik af det danske arbejdsmarked – fokus på uddannelse 
Både set i en dansk kontekst og i en international sammenhæng er erhvervsdeltagel-
sen og beskæftigelsen i Danmark relativt høj og har været det de seneste årtier. Siden 
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begyndelsen af 1980erne har beskæftigelsen samlet set været stigende. Samtidig er 
ledigheden faldet. 
 
Arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige sammensætning har imidlertid ændret sig iøjne-
faldende siden begyndelsen af 1980’erne i retning af, at en større andel af arbejds-
styrken får højere uddannelsesmæssige kvalifikationer. Således har et faldende antal 
personer kun grundskole som højeste uddannelsesniveau, mens flere end tidligere 
har fået en faglig eller videregående uddannelse. 
 
Den demografiske udvikling forventes isoleret set at medføre et fald i arbejdsstyrken. 
Betydningen af en reduceret arbejdsstyrke vil være en lavere produktion, beskæftigel-
se og skatteindtægter. Årsagen til den reducerede arbejdsstyrke skal hovedsageligt 
findes i, at der bliver relativt flere ældre og dermed flere personer i pensionsalderen 
frem for i den arbejdsdygtige alder. 
 
Nogle forhold på arbejdsmarkedet indikerer dog, at erhvervsdeltagelsen kan øges. 
Eksempelvis er erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen blandt de ældste og yngste 
grupper på arbejdsmarkedet og blandt indvandrere og efterkommere til indvandrere 
relativt lav, og der er derfor mulighed for et øget arbejdsudbud i disse dele af befolk-
ningen. 
 
Erhvervsfrekvensen for personer i den arbejdsdygtige alder (15-64 år) ligger i Dan-
mark på ca. 80 pct. Sammenlignet med andre vestlige lande er det et relativt højt ni-
veau. Spredningen i erhvervsfrekvensen på tværs af de vestlige lande, skyldes i høj 
grad forskelle i kvinders deltagelse i arbejdsstyrken. Således har kvinder en væsentlig 
højere erhvervsfrekvens i Danmark end gennemsnittet for både EU landene og 
OECD. Personer i aldersgruppen 30-49 år har den højeste erhvervsfrekvens, mens 
de yngre og ældre har en noget lavere erhvervsfrekvens. De yngre fordi en stor del er 
under uddannelse, og de ældre fordi tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er påbe-
gyndt. 
 
Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken spiller formentlig en væsentlig rolle for et ar-
bejdsmarked, der også i fremtiden skal sikre en høj grad af beskæftigelse til alle. Siden 
begyndelsen af 1980’erne er den danske arbejdsstyrkes kvalifikationer løbende øget, 
idet der er blevet færre personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse og 
flere med faglige og videregående uddannelser. Set i et internationalt perspektiv er 
den danske arbejdsstyrke relativt veluddannet, om end forspringet er indsnævret. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark ligger på et relativt højt niveau. Det afspejler, at 
det på mellemfristet sigt først og fremmest er arbejdsudbuddet, der bestemmer be-
skæftigelsen, og der viser sig også at være en nær sammenhæng mellem erhvervsfre-
kvensen og beskæftigelsesfrekvensen på tværs af OECD-landene. Den positive ud-
vikling i beskæftigelsen siden begyndelsen af 1980’erne og frem til i dag dækker i 
overordnede træk over en beskæftigelsesfremgang i servicesektoren både offentlig og 
privat. Indvandrere fra ikke-EU-lande har en væsentligt lavere tilknytning til ar-



 

 

Kapitel 2. Trepartsudvalgets samlede overvejelser og anbefalinger 

38 Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget – bind 1 · Februar 2006

bejdsmarkedet end danskere og indvandrere fra EU-lande. Det gælder for flertallet af 
EU landene, men problemet er særlig stort i Danmark, hvor mindrebeskæftigelsen er 
mere end 25 pct.-enheder. 
 
Selvom ufaglærte udgør en betydelig mindre del af arbejdsstyrken end i begyndelsen 
af 1980’erne, klarer mange ufaglærte sig godt på arbejdsmarkedet. Således minder be-
skæftigelsesfrekvensen for ufaglærte med gymnasium som højeste uddannelsesniveau 
om beskæftigelsesfrekvensen for gennemsnittet af lønmodtagerne. Desuden er ufag-
lærte med gymnasium som højeste uddannelse relativt rigere repræsenteret i højind-
komstgruppen end gennemsnittet. Personer med grundskole som højeste uddannel-
sesniveau er derimod oftere i lavindkomstgruppen sammenlignet med gennemsnittet. 
Det understreger desuden, at de ufaglærte er en heterogen gruppe. 
 
Den stigende ledighed i slutningen af firserne og begyndelsen af 1990’erne, såvel som 
den faldende ledighed siden da, har nær sammenhæng med konjunkturudviklingen. 
En væsentlig del af ledigheden skyldes dog forhold, der ikke ændres med konjunktu-
rerne, og som derfor har mere strukturel karakter. Eksempelvis har arbejdsmarkeds-
reformerne i 1990’erne været medvirkende til at reducere ledigheden. I Danmark er 
langtidsledigheden på et relativt lavt niveau i forhold til de øvrige EU-lande. Enkelte 
befolkningsgrupper er dog særligt udsatte, herunder indvandrere fra ikke vestlige 
lande. 
 
Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved at være meget dynamisk, dvs. omsæt-
ningen af job er relativt høj. Samtidig er strukturledigheden lav sammenlignet med 
andre europæiske lande, bl.a. fordi reglerne for afskedigelser er relativt lempelige i 
Danmark. Det dynamiske arbejdsmarked og den lave jobbeskyttelse giver et ar-
bejdsmarked med en betydelig faglig og geografisk mobilitet. Yderligere kendetegn 
ved det dynamiske arbejdsmarked er de forholdsvis relativt høje kompensationsgra-
der i dagpengesystemet – for de lavets lønnede – og den aktive beskæftigelsespolitik, 
der i forening giver ”flexicutity” modellen.  
 
Uddannelse giver både et privatøkonomiske og et samfundsøkonomisk afkast i 
Danmark, men der er stor spredning mellem uddannelsesretninger og niveauer. 
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Boks 2.3 
Karakteristik af det danske arbejdsmarked – fokus på uddannelse  

 

• Erhvervsdeltagelsen er høj i Danmark sammenlignet med andre lande, specielt for kvinder og 
personer i hovedarbejdsstyrken (25-54 år). 

• Erhvervsdeltagelsen ventes også i fremtiden at være høj, men den demografiske udvikling vil 
trække i retning af, at arbejdsstyrken reduceres. 

• Arbejdsstyrkens kvalifikationer er løbende øget, og den danske arbejdsstyrke er relativt højt-
uddannet.  

• Der har i de sidste årtier været et stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken, da flere per-
soner har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

• Siden 1980 er andelen af befolkningen, der har folkeskole som højeste uddannelse, faldet fra 
at udgøre 47 pct. til at udgøre 27 pct. 

• Beskæftigelsen i Danmark er høj i en international sammenhæng. 
• Det skyldes bl.a. en relativt høj beskæftigelsesfrekvens for kvinder og personer i hovedar-

bejdsstyrken (25-54 år). 
• Generelt dækker den stigende beskæftigelse siden begyndelsen af 1980’erne over betydelige 

sektorskift, primært fra de vareproducerende erhverv til serviceerhvervene. 
• Ældre og indvandrere har en relativt lav beskæftigelsesfrekvens. 
• Set i en international sammenhæng er den strukturelle ledighed lav. 
• Danmark er endvidere kendetegnet ved at have en lav grad af langtidsledighed. 
• Det fleksible arbejdsmarked i Danmark er med til at sikre en lav strukturledighed. 
• Genbeskæftigelsen, for personer der berøres af virksomhedslukninger eller indskrænkninger, 

er høj. 
• Erhvervskompetencegivende uddannelser giver både et privatøkonomisk og samfundsøko-

nomisk afkast. Generelt er afkastet størst for de længste uddannelser. 
 

 
Det offentlige udbud af voksen- og efteruddannelse 
Der findes et ganske bredt og varieret udbud af voksen- og efteruddannelse i offent-
ligt regi fra grundskole- til videregående uddannelsesniveau.  
 
Det offentlige udbud af VEU omfatter formelle uddannelser, der typisk udbydes af 
en uddannelsesinstitution. Offentligt udbudte uddannelsesaktiviteter er reguleret med 
hensyn til læringsmål, læringstid og læringsstøtte. Uddannelserne fører til et stats- el-
ler arbejdsmarkedsanerkendt uddannelsesbevis eller tilsvarende og er beskrevet i en 
bekendtgørelse mv.  
 
Det offentlige udbud af VEU er således karakteriseret ved at være centralt styret og 
finansieret gennem et statsligt driftstilskud samt for de fleste uddannelsers vedkom-
mende suppleret med deltagerbetaling. Udbyderne har ansvaret for at kvaliteten af 
uddannelserne lever op til de centralt fastsatte krav, jf. blandt andet i Lov om gen-
nemsigtighed og åbenhed.  
 
Det offentlige udbyder VEU som  
• almen VEU (forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning 

for voksne, almen voksenuddannelse (AVU), Hf-enkeltfag og danskuddannel-
se for voksne udlændinge). 

• erhvervsrettet VEU til og med erhvervsuddannelses (EUD)-niveau (arbejdsmarkedsud-
dannelse (AMU), voksenerhvervsuddannelse (VEUD), grundlæggende vok-
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senuddannelse (GVU) og åben uddannelse-enkeltfag på erhvervsuddannelses-
niveau). 

• erhvervsrettet VEU på videregående uddannelsesniveau (videregående voksenuddan-
nelse (VVU), diplomuddannelser, masteruddannelser, åben uddannelse-
enkeltfag på videregående niveau, herunder enkeltfag, fagspecifikke kurser og 
korte kurser (indtægtsdækket virksomhed (IDV)). 

 
For de fleste uddannelsesordninger er ansvaret for styringen af uddannelsernes ind-
hold placeret i staten. På en lang række områder har arbejdsmarkedets parter, virk-
somhederne og institutionerne imidlertid betydelig indflydelse på udvikling, indhold 
og udbud af de enkelte uddannelser. 

På det almene område er det regler i de respektive bekendtgørelser, der styrer uddannel-
sernes indhold. For arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne – og derfor også 
indirekte VEUD og GVU – medvirker arbejdsmarkedets parter i styringen gennem 
deres deltagelse i bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg på centralt og decentralt 
niveau. En lang række opgaver er lagt på skolerne, men parterne har således gennem 
deres deltagelse i bestyrelser mv. i vidt omfang også indflydelse her.   
 
På uddannelsesområderne er der nedsat rådgivende organer med deltagelse af ar-
bejdsmarkedets parter. Den indholdsmæssige styring af uddannelserne sker således i 
samspil med disse.   
 
Et gennemgående princip i udbudsstyringen, dvs. styringen på den enkelte uddannel-
sesinstitution, er princippet om geografisk nærhed for brugerne og uddannelsens ud-
dannelses- samt beskæftigelsesmæssige relevans.   
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Boks 2.4 
Det offentlige udbud af VEU 

 

• Overordnet set tilgodeser ordningerne i dag tilsammen en bred vifte af uddannelsesudbud 
med alle voksne som målgruppe. Ordningerne kan således siges at supplere hinanden både 
med hensyn til formål og indhold og med hensyn til målgrupper.  

• På området for videregående VEU findes imidlertid relativt mange tilbud på diplom- og ma-
sterniveau, men kun relativt få på VVU-niveau og hovedparten heraf er rettet mod det mer-
kantile område, mens kun få er inden for det tekniske område.   

• De fleste uddannelser kan benyttes af både beskæftigede og ledige (for ledige efter betaling 
fra kommuner og AF). 

• Der er indbygget fleksibilitet i VEU-systemet, hvor eksisterende adgangsveje og nuværende 
muligheder for merit kan understøtte en målrettet brug af uddannelserne. 

• Overordnet set sker styringen af voksen- og efteruddannelsernes indhold ved love og be-
kendtgørelser. AMU-uddannelserne er dog tillige kendetegnet ved, at parterne har en central 
rolle i udviklingen af konkrete AMU-uddannelser. Det samme gælder VEUD- og GVU.  

• Generelt udbyder institutioner for ordinære erhvervsrettede ungdomsuddannelser og vide-
regående uddannelser også VEU på de respektive uddannelsesniveauer og -områder.  

• For hver af voksen- og efteruddannelserne, undtagen enkeltfag under åben uddannelse, fin-
des et eller flere rådgivende organer, der har til formål at rådgive og koordinere uddannelses-
indsatsen. Oftest er det landsdækkende råd med repræsentation fra de faglige organisatio-
ner og berørte ministerier. 

• Overordnet set finansieres ordningerne ved et taxametertilskud fra staten samt deltagerbe-
taling. 

• Der er stor variation på tværs af uddannelserne angående deltagerbetalingens størrelse, hvor 
den generelt er relativt høj. Dette gælder fx for åben uddannelse, universiteternes deltidsud-
dannelser og på folkehøjskolerne. Omvendt er deltagerbetalingen relativt lav på fx de almene 
voksenuddannelsesordninger (FVU, AVU og Hf-enkeltfag) og arbejdsmarkedsuddannelserne. 
Ligeledes er der stor variation i deltagerbetalingen på tværs af uddannelseskategorier i AMU. 

• Der er forskellige godtgørelsesformer: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannel-
ser på grundskoleniveau og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse til erhvervsrettet uddannel-
se på erhvervsuddannelsesniveau og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser 
på videregående niveau. Den enkelte støttemodtager kan modtage støtte til en uddannel-
sesaktivitet fra én ordning. Både for SVU- og VEU-godtgørelse svarer godtgørelsen til højeste 
dagpengesats.  

• Der findes ingen samlet koordinering af den vejledning, der ydes til voksne og virksomheder 
af de mange aktører på området. Vejledningen er især knyttet til de enkelte uddannelsestil-
bud på uddannelsesinstitutionerne samt i form af en række tværsektorielle vejledningstilbud. 

 

 
Det private udbud af voksen- og efteruddannelse 
Privat udbudt voksen- og efteruddannelse defineres som den del af de samlede 
VEU-aktiviteter, der varetages af private udbydere, dvs. privat udbudte og finansie-
rede aktiviteter.  
 
Privat udbudt VEU kan på en lang række punkter, bl.a. vedrørende styring, finansie-
ring, markedsføring samt krav til dokumentation og kvalitetssikring, ikke sidestilles 
med offentligt udbudt VEU. Privat udbudt VEU er generelt ikke formelt kompeten-
cegivende til videre uddannelse. Kun ganske enkelte privat udbudte uddannelser er i 
dag berettiget til offentlig godtgørelse. 
 
På baggrund af en kortlægning af det private udbud af VEU kan det overordnet 
konkluderes, at:  
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• Det private udbud af VEU har været svagt stigende. 
• Private udbydere af VEU har over de seneste fem år oplevet en tiltagende 

konkurrence – primært fra andre private udbydere. De offentlige udbydere op-
leves ikke i tilsvarende grad som konkurrenter. 

• Der er tendens til, at det private og det offentlige udbud af VEU opfylder for-
skellige behov, således kan de to typer udbud siges at supplere hinanden. 

 
Boks 2.5 
Det private udbud af VEU 

 

• Det skønnes, at der er omkring 5.000 private udbydere, hvoraf de fleste er små kommercielle 
kursusvirksomheder, dvs. virksomheder, der alene har til formål at tjene på at udbyde privat 
VEU. To ud af tre private udbydere (67 pct.) kan betegnes kommercielle kursusvirksomheder, 
knap en femtedel (17 pct.) er selvejende foreninger og institutioner1, mens resten er arbejds-
giver- og erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer, oplysningsforbund, dimit-
tendforeninger, handelsfirmaer, konsulentfirmaer, selvstændigt erhvervsdrivende, interes-
seorganisationer mv. 

• Til trods for at små private udbydere med under fem ansatte – ofte kommercielle kursusvirk-
somheder – udgør omkring halvdelen af alle private udbydere, tegner de sig kun for 4 pct. af 
det samlede antal årligt udbudte kursusdage. Samtidig gennemføres 43 pct. af kursusdagene 
af private udbydere, der har 100 eller flere ansatte, til trods for, at de helt store kursusudby-
dere kun udgør 9 pct. af det samlede antal private kursusudbydere.  

• Prisen for en privat udbudt kursusdag varierer betydeligt fra omkring få hundrede kroner og 
helt op til omkring 16.000 kr. afhængigt af udbydertype, kursusindhold, kursustype mv. Den 
gennemsnitlige pris er 2.253 kr. pr. kursusdag (eksklusiv overnatning).  

• Konkurrencen opleves størst fra andre private udbydere, især fra kommercielle kursusudby-
dere. Overordnet set oplever flertallet af private udbydere imidlertid ikke egentlige barrierer 
for deres generelle adgang til markedet for VEU. Omkring en tredjedel (38 pct.) oplever det 
dog som en barriere, at kurser og uddannelser underbydes af offentlige udbydere som han-
delsskoler, tekniske skoler, universiteter mv. Det fremgår ikke af analysen, om den oplevede 
barriere består i det offentlige udbud af tilskudsberettigede aktiviteter eller offentlige ud-
dannelsesinstitutioners udbud af VEU-aktiviteter i form af indtægtsdækket virksomhed. 

• Private (større) virksomheder og offentlige institutioner er de største kunder, mens også pri-
vatpersoner er en væsentlig kundetype hos en del private udbydere. Fem ud af seks private 
kursusudbydere har private virksomheder som kunder, og omkring hver anden privat udby-
der har kommuner, amter og staten som kunder. Privat udbudt VEU henvender sig kun i be-
grænset omfang til AF, a-kasser, fagforeninger mv. 

• Private udbydere af VEU afholder markant flest ”bløde” kurser (proces/sociale kompetencer 
mv.).   

• Private kursusudbydere henvender sig primært til virksomheder med højtuddannede medar-
bejdere2. Hovedparten af deltagerne i privat udbudt VEU har en mellemlang eller lang videre-
gående uddannelse.  

• Om de erhvervede kompetencer senere kan niveausættes i forhold til formelle uddannelses-
niveauer – evt. via en realkompetencevurdering – er uklart. Uddannelsernes primære sigte 
angives at være deltagerens job og ikke videre uddannelse . 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Fx Teknologisk Institut og LO-skolen. 
2 Det bemærkes, at oplysningerne i analysen kun findes på overordnede kategorier (anvendt i spørgeskemaet til de 
private udbydere) med hensyn til uddannelsesbaggrund, branche og stillingskategori, hvorfor det ikke er muligt mere 
detaljeret eksempelvis at beskrive forskellige typer af brugere med mellemlang eller lang videregående uddannelse 
eller opdele den store gruppe af funktionærer i øvrigt. 
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Boks 2.5 (fortsat) 
Det private udbud af VEU 

 

• Blandt private kursusudbydere er det udbredt at foretage deltagerevalueringer, men herud-
over sker der ikke en løbende systematisk evaluering eller kvalitetssikring af aktiviteterne. Så-
ledes angives årsagen til at nedlægge en kursustype oftest til at være manglende efterspørg-
sel. Det tyder på et innovativt marked, hvor fornyelsen af kurser sker inden for fem år.  

• Mere end halvdelen af de private udbydere samarbejder om udbudet med andre virksomhe-
der eller institutioner, herunder offentlige og halvoffentlige samarbejdspartnere. 

• Den primære konkurrence om udbuddet mellem private udbydere og offentlige udbydere 
vurderes at vedrøre typer af uddannelser, der i visse tilfælde opleves at blive underudbudt af 
offentlige udbydere. Analysen har ikke afklaret, om der er tale om et offentligt udbud af til-
skudsberettigede aktiviteter, eller om der er tale om offentlige uddannelsesinstitutioners 
udbud af VEU inden for området af indtægtsdækket virksomhed. Det er derfor ikke muligt at 
vurdere, om der finder en egentlig fortrængning sted på grund af konkurrence fra offentligt 
udbudte aktiviteter, eller omvendt om privat udbudt VEU er med til at fortrænge offentligt 
udbudt VEU i den forstand, at den imødekommer et behov, som det offentlige udbud ikke 
har imødekommet. 

• Udbudet af privat VEU synes langt fra gennemskueligt – og mindre gennemskueligt end of-
fentlig udbudt VEU, hvor der bl.a. i Vidar gives en opdateret oversigt over det samlede offent-
lige udbud af VEU, og hvor kun godtgørelsesberettigede privat udbudte kurser og uddannel-
ser er medtaget. 

 
 
Aktivitet og udgifter i offentlig voksen- og efteruddannelse 
Udviklingen i aktivitet og udgifter skal ses i forhold til de rammevilkår uddannelserne 
er gennemført under de seneste 10 år, herunder skiftende konjunkturer. Det er ikke 
entydigt, hvorledes den økonomiske udvikling påvirker efteruddannelsesaktiviteten, 
men den betragtede periode har været kendetegnende ved såvel høj som lav økono-
misk vækst og dermed også i udsving i beskæftigelsen og ledigheden. Voksen- og ef-
teruddannelsesområdet har endvidere i perioden siden 1994 været omfattet af flere 
store uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske reformer samt tekniske omlægninger, 
der har haft betydning for såvel aktivitetsudvikling som driftsudgifterne samt opgø-
relsen heraf. 
 
I 2004 var der i alt ca. 54.000 årselever på de offentlige voksen- og efteruddannelser, 
og de samlede omkostninger udgjorde ca. 5 mia. kr. Heraf udgjorde drift 2,7 mia. kr. 
og godtgørelse mv. 1,6 mia. kr., hvoraf arbejdsgiverne bidrager til finansieringen af 
godtgørelsen med ca. 1 mia. kr. via AER. Dertil kommer ca. 0,7 mia. kr., som finan-
sieres via deltagerbetaling. 
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Boks 2.6 
Aktivitet og udgifter i offentlig voksen- og efteruddannelse 

 

• Set over den samlede periode på 11 år fra 1994-2004 har der været markante aktivitets- og 
udgiftsudsving på især AMU og på åben uddannelse på EUD-niveau. Fra 1996-98 stiger AMU 
aktiviteten med 50 pct., og på åben uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau stiger aktivi-
teten med knap 470 pct. fra 1997-98. Stigningen på AMU skyldes i et vist omfang udviklingen 
i sammenhængende forløb for ledige. For åben uddannelse kan stigningen henføres til det 
frie optag på PC-brugeruddannelsen. På denne baggrund indføres der aktivitets- og tilskuds-
lofter allerede i 1999 på visse uddannelser gennemført som åben uddannelse, og i 2000 lig-
ger aktivitet og de offentlige tilskud igen på niveau med 1997. 

• I 2004 udgør AMU det største område driftsudgiftsmæssigt svarende til 42 pct. af de samlede 
offentlige driftstilskud til VEU, mens aktiviteten udgør ca. 18 pct. af den samlede VEU-
aktivitet. Omvendt udgør åben uddannelse på videregående niveau det største aktivitetsom-
råde med en aktivitetsandel på ca. 35 pct. Modsat udgør det offentlige driftstilskud på dette 
område 15 pct. af de samlede driftstilskud. En AMU-årselev er således dyrere end eksempel-
vis en årselev på videregående VEU, hvilket bl.a. hænger sammen med, at AMU generelt kræ-
ver meget teknisk udstyr, og der undervises på relativt små hold. 

• I perioden 2000-2004 har der været et fald i de samlede offentlige driftstilskud på 322 mio. 
kr., svarende til knap 11 pct. og et fald i den samlede aktivitet på knap 2.900 årselever, sva-
rende til 5 pct. Efter en mindre stigning i aktivitet og driftsudgifter fra 2000 til 2001 sker der 
fra 2001-2004 et fald i de offentlige driftstilskud på 471 mio. kr., svarende til 15 pct., og et 
fald i aktiviteten på ca. 4.500 årselever, svarende til knap 8 pct. Faldet i udgifter og aktivitet 
skal ses i lyset af en række forhold, jf. senere. 

• De gennemsnitlige enhedsomkostninger (driftstilskud og deltagerbetaling) pr. årselev på 
EVE-området er steget knap 7 pct. i perioden 2001-2004. Anskues alene driftstilskuddet pr. 
årselev er det samlet set faldet med 3 pct. i perioden. 

• I 2004 blev der i alt anvendt ca. 1,6 mia. kr. til godtgørelse. Statens Voksenuddannelsesstøtte 
(SVU) udgjorde ca. 23 pct., mens VEU-godtgørelsen udgjorde de resterende 77 pct. Andelen 
af støttemodtagere på VEU-godtgørelse udgjorde 94 pct. mod en andel på 6 pct. til støtte-
modtagere på SVU. Dette er således et udtryk for, at uddannelsesforløbene er noget længere 
på de almene og de videregående områder (med SVU) end på VEU på erhvervsrettet niveau 
til og med erhvervsuddannelsesniveau (med VEU-godtgørelse), hvor AMU udgør hovedakti-
viteten. 

• Der opkræves deltagerbetaling på hovedparten af voksen- og efteruddannelserne. Den sam-
lede deltagerbetaling har været jævnt stigende i perioden 2000-2004 fra 500 mio. kr. til 700 
mio. kr. Ca. 70 pct. af deltagerbetalingen ydes i forbindelse med VEU på videregående ni-
veau. Det erhvervsrettede niveau til og med erhvervsuddannelse omfatter ca. 25 pct., mens 
de resterende ca. 5 pct. erlægges i forbindelse med VEU på alment niveau.  

• Deltagerbetalingen på EVE-området på det nuværende niveau kan ikke påvises hidtil at have 
haft negativ betydning for aktiviteten. Omvendt må det lægges til grund, at deltagerbetaling 
kan have en effekt på efterspørgslen. 

• Ved den nuværende fordeling af offentlige midler til VEU (driftstilskud og godtgørelse) sker 
der en vis opprioritering af personer med grundskole som højeste uddannelse og en oppriori-
tering af de faglærte.  Personer med videregående uddannelse modtager en mindre andel af 
de samlede offentlige midler, end gruppen udgør af befolkningen i den erhvervsaktive alder. 

• Personer med en videregående uddannelse modtager en lidt større andel af godtgørelsesud-
gifterne forbundet med videregående VEU end de udgør af aktiviteten på området. Personer 
med en mellemlang videregående uddannelse har relativt stor tilbøjelighed til at deltage i vi-
deregående VEU-aktiviteter i arbejdstiden (modtager godtgørelse), mens personer med en 
kort eller en lang videregående uddannelse deltager relativt mindst i arbejdstiden. 

 

 
Brugere af voksen- og efteruddannelse – ansatte og virksomheder 
Der foreligger i dag ikke kvantitative opgørelser over det samlede brug af VEU i 
Danmark – hverken for virksomheders eller deltageres brug af VEU. Der foreligger 
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aktivitetsopgørelser for den samlede gennemførte offentlige VEU-aktivitet. Der fore-
ligger imidlertid ikke systematiske opgørelser over virksomhedernes brug af VEU, 
ligesom der ikke findes opgørelser over det samlede omfang af privat gennemført 
VEU, herunder uddannelsesaktiviteter, der er gennemført internt på virksomheden. 
På den baggrund er der i forbindelse med udvalgets kortlægningsarbejde gennemført 
to spørgeskemaundersøgelser, der skal bidrage til at kortlægge brugen af voksen og 
efteruddannelse i Danmark.  
 
Dette kapitel bygger primært på resultaterne af ”Analyse vedr. voksen- og efteruddannelse: 
Brugerundersøgelse”, august 2005, udarbejdet af Amternes og Kommunernes Forsk-
ningsinstitut (AKF),”Analyse af virksomhedernes brug af voksen- og efteruddannelse” august 
2005 udarbejdet af Socialforskningsinstituttet samt AKF’s rapport ”Læse- og stavesvages 
brug af VEU”. I indeværende kapitel tages udgangspunkt i de samme definitioner og 
opgørelser, der er lagt til grund i disse rapporter.  
 
Det samlede omfang kan med de metodemæssige problemer, der ligger i brugerun-
dersøgelsen opgøres til 115.000-137.000 årselever. Heraf udgør den offentlige VEU 
ca. 54.000 årselever, den private VEU ca. 33.100-43.600 årselever og interne kurser 
ca. 31.400-41.300 årselever.  
 
På baggrund af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse for virksomhedernes 
brug af VEU kan virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 med usikkerhed 
anslås til godt 10 mia. kr. Heraf kan ca. ¾ henføres til private arbejdsgivere, mens 
den resterende del kan henføres til offentlige arbejdsgivere.  
 
Blandt de arbejdspladser som anvendte VEU i 2004, kan de gennemsnitlige udgifter 
opgøres til omkring 2 pct. af lønsummen. Det svarer til, at samtlige virksomheder i 
gennemsnit anvender ca. 1 pct. af lønsummen på VEU. Hvis de samlede offentlige 
udgifter inkl. godtgørelse på ca. 4,4 mia. kr. medtages, svarer det til, at andelen samlet 
set udgør 1,5 pct. af virksomhedernes lønsum. En tidligere undersøgelse fra 1999, 
hvor begrebet VEU var bredere defineret, viste, at de totale udgifter i Danmark ud-
gjorde ca. 3 pct. af de samlede lønudgifter. 
 
I forhold til medarbejderne viser undersøgelserne, at der generelt er en stor deltagelse 
i VEU. Således har mere end 60 pct. deltaget i enten offentlig VEU, private kurser 
eller interne kurser. Hvis deltagelsen også omfatter folkeoplysende VEU samt ufor-
mel læring, har knap 74 pct. deltaget i VEU i 2004. 
 
Ufaglærte deltager generelt mindre i VEU end andre faggrupper. Generelt gælder, at 
jo højere uddannelsesbaggrund desto højere deltagelse i VEU – internt som eksternt. 
Denne sammenhæng er ikke ny, men er til gengæld stort set gældende for alle tidlige-
re undersøgelser af deltagelse i VEU.  
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Udover formelle uddannelsesaktivitet, herunder interne kurser deltager godt halvde-
len af de beskæftigede desuden i uformelle læringsaktiviteter, heraf fire ud af fem 
ugentligt. 
  
Deltagelse i VEU-aktiviteter er relativt lav blandt ansatte i mindre virksomheder, li-
gesom ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt handels-, hotel og restaurationsbran-
chen deltager mindst i VEU. Omvendt er VEU-deltagelsen relativt høj blandt ansatte 
i konkurrenceudsatte og innovative virksomheder samt i mange store virksomheder.  
 
Den primære begrundelse for deltagelse i uddannelse er generelt ønsket om personlig 
og karrieremæssig udvikling, men også ”krav fra nuværende job” har betydning spe-
cielt for deltagere i erhvervsrettet offentlig VEU, interne kurser og private kurser. 
 
Læsesvage deltager ikke i VEU i så stor udstrækning som ikke-læsesvage, men blandt 
de læsesvage, der deltager, er udbyttet mindst lige så stort som for andre. Der er des-
uden en klar sammenhæng mellem læsefærdigheder og uddannelsesbaggrund. Perso-
ner, der har grundskole som højeste uddannelse samt faglærte, har samlet set ringere 
læsefærdigheder end personer med en gymnasial eller videregående uddannelser.  
 
Personer med dansk som andet sprog er forholdsvis stærkt repræsenterede blandt de 
allersvageste læsere. I en international sammenligning er Danmark dog et af de lande, 
der bedst formår at få læsesvage til at deltage i VEU. 
 
Knap halvdelen af virksomhederne, 45 pct., (51 pct. af de private og 11 pct. af de of-
fentlige) har ikke haft medarbejdere på eksterne eller interne kurser i 2004. 
 
Private virksomheder bruger flere penge end offentlige pr. medarbejder og pr. delta-
ger på interne kurser og kurser udbudt af private udbydere. 
 
Sidemandsoplæring er den af de fire oplæringsmetoder, som brugerne på private 
virksomheder tillægger størst betydning. 73 pct. af private virksomheder tillægger så-
ledes sidemandsoplæring ”meget stor” eller ”stor” betydning, mens 58 pct. af bruge-
re på offentlige virksomheder tillægger interne kurser størst betydning. 
 
Halvdelen af de private virksomheder og hver femte offentlige virksomhed angiver, 
at de ikke foretager systematiske vurderinger af medarbejdernes behov for VEU. 
Udbredelsen af systematiske vurderinger er markant mest udbredt blandt de store 
virksomheder.  
 
Både virksomheder og ansatte angiver, at langt størstedelen af VEU-aktiviteterne af-
holdes i arbejdstiden, og i langt de fleste tilfælde med fuld løn. Endvidere angiver 
hovedparten af deltagerne på erhvervsrettet VEU, at de ingen udgifter har ved at del-
tage i VEU-aktiviteter. Andelen er mindre for personer, der deltager i almen og vide-
regående VEU. 
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Boks 2.7 
Brugere af VEU – ansatte og virksomheder 

 

• Der er ifølge brugerne en generel stor deltagelse i VEU. 
• Det samlede omfang (ekskl. folkeoplysning) opgøres med betydelig usikkerhed til at være i 

størrelsesordenen 115.000-137.000 årselever. Heraf udgør den offentlige VEU ca. 54.000 år-
selever, mens den private VEU udgør ca. 33.100-43.600 årselever. 

• På baggrund af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse for virksomhedernes brug af 
VEU kan virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 med usikkerhed anslås til godt 10 
mia. kr. 

• Blandt de arbejdspladser som anvendte VEU i 2004, kan de gennemsnitlige udgifter opgøres 
til omkring 2 pct. af lønsummen. 

• Ufaglærte deltager mindre i VEU end andre faggrupper. Gruppen af ufaglærte udgør knap 29 
pct. af deltagerne, men 35 pct. af arbejdsstyrken. Generelt gælder, at jo højere uddannelses-
baggrund desto højere deltagelse i VEU. 

• Deltagelse i VEU-aktiviteter er relativt lav blandt ansatte i mindre virksomheder samt i bygge- 
og anlægsbranchen samt handels-, hotel og restaurationsbranchen.  

• Omvendt er VEU-deltagelsen relativ høj blandt ansatte i konkurrenceudsatte og innovative 
virksomheder samt i mange af de store virksomheder. 

• Virksomhederne angiver, at langt størstedelen af VEU-aktiviteterne afholdes i arbejdstiden, 
og i langt de fleste tilfælde med fuld løn, og en stor del af deltagerne har ingen udgifter ved at 
deltage i VEU-aktiviteter. 

• Læsesvage deltager ikke i VEU i så stor udstrækning som ikke-læsesvage, men blandt de læ-
sesvage, der deltager, er udbyttet mindst lige så stort som for andre. Personer med dansk 
som andet sprog er forholdsvis stærkt repræsenterede blandt de allersvageste læsere. 

• I en international sammenligning er Danmark et af de lande, der bedst formår at få læsesvage 
til at deltage i VEU. 

• Sidemandsoplæring er den af de fire oplæringsmetoder, som brugerne på private virksom-
heder tillægger størst betydning. 

• Halvdelen af de private virksomheder og hver femte offentlige virksomhed angiver, at de ikke 
foretager systematiske vurderinger af medarbejdernes behov for VEU. Udbredelsen af syste-
matiske vurderinger er markant mest udbredt blandt de store virksomheder. 

 

 
Motivation og barrierer for medarbejdernes deltagelse i og virksomhedernes 
brug af voksen- og efteruddannelse 
Kortlægningen af motivation og barrierer bygger primært på resultaterne af de analy-
ser, som udvalget har fået foretaget af virksomheders og medarbejderes motivation 
og barrierer i forhold til uddannelse. Kortlægningen omfatter endvidere resultater 
vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende og vedrørende personer med læse-, skrive 
og/eller regnevanskeligheder.  
 
I forhold til medarbejderne viser undersøgelserne, at der generelt er sammenhæng mel-
lem uddannelsesbaggrund og motivation for at deltage i voksen- og efteruddannelse 
(VEU). Faglærte og især ufaglærte tillægger det afgørende betydning, at VEU har 
umiddelbar nytteværdi i forhold til deres job. Personer med videregående uddannelse 
er generelt mere orienteret mod livslang uddannelse og læring og ser VEU i et brede-
re fagligt og personligt perspektiv end faglærte og især ufaglærte.  
 
Medarbejdernes motivation styrkes, når deres ledelse viser, at den lægger vægt på, at 
de uddanner sig. Især ufaglærte og faglærte opfatter det som deres leders opgave at 
komme med konkrete forslag til uddannelser.  
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For alle medarbejdere uanset uddannelsesbaggrund er de væsentligste personlige år-
sager til at deltage i VEU muligheden for at udvikle sig personligt og vedligeholde sin 
viden og kunnen. Således angiver 75 pct. af de medarbejdere, der har svaret ja til, at 
de har deltaget i VEU, at personlig udvikling har været en årsag til deltagelsen. For 
alle uddannelsesgrupper er ønsket om at blive bedre til det daglige arbejde og ople-
velsen af, at uddannelse er nødvendig i jobbet de væsentligste faglige årsager til delta-
gelse i VEU. Alle uddannelsesgrupper, men især ufaglærte, motiveres endvidere af 
muligheden for at fastholde deres job og sikre sig bedre jobmuligheder på længere 
sigt.  
 
Der er ikke væsentlig forskel på de barrierer for VEU, som opleves på tværs af ud-
dannelsesgrupper, men i forhold til personer med videregående uddannelse påvirkes 
ufaglærtes og faglærtes motivation stærkere af barriererne. De væsentligste barrierer 
på arbejdspladsen er arbejdspres og mangel på afløsere. Hertil kommer personlige 
barrierer som vanskeligheder ved at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen 
og – især for ufaglærte – dårlige erfaringer med tidligere uddannelse.  
 
Der deltager færre læsesvage end ikke-læsesvage i VEU, men når de læsesvage delta-
ger, er der kun relativt beskedne forskelle mellem deres og de ikke-læsesvages udbyt-
te af uddannelsen. Læsesvage har brug for særlig motivering for at deltage i voksen-
uddannelse, herunder specielt fra ledelsen. 
 
Blandt selvstændigt erhvervsdrivende findes der en udbredt forståelse for, at efter-
uddannelse er vigtig. Langt hovedparten oplever således, at deres egen efteruddan-
nelsesaktivitet har betydning for virksomhedens udviklingsmuligheder.  
 
Hvad angår virksomhederne viser undersøgelserne, at hensynet til virksomhedens kon-
kurrenceevne er det dominerende motiv for en betydelig del af virksomhedernes ud-
dannelsesindsats. Virksomhederne ønsker først og fremmest at sikre, at deres med-
arbejdere har de fornødne kvalifikationer. De tilstræber dog samtidig, at VEU også 
honorerer et ønske eller behov hos medarbejderne. Kun ganske få virksomheder 
bruger VEU som ”buffer” for udsving i produktionen.  
 
Undersøgelserne viser, at 55 pct. af virksomhederne foretager systematiske afdæk-
ninger af behovet for VEU, og at afdækningen af uddannelsesbehov stiger med virk-
somhedsstørrelser. Der er markant forskel mellem offentlige og private virksomhe-
der. 7-13 pct. af samtlige virksomheder har individuelle uddannelsesplaner for med-
arbejderne. Det er virksomhedsinterne forhold, snarere end mangler i udbuddet, som 
er primær årsag til manglende planlægning af VEU.  
 
Virksomhederne sætter i særlig grad fokus på de faglærte i deres uddannelsesplan-
lægning. De videregående uddannede og lederne prioriteres i mindre omfang og 
ufaglærte i endnu mindre.  
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Knap en tredjedel af virksomhederne oplever udækkede behov, der ikke er planlagt 
medarbejderuddannelse for. De primære årsager til udækkede behov er, at virksom-
hederne har svært ved at undvære medarbejderne, eller ikke finder, at en investering i 
uddannelse kan betale sig. Det er i særlig grad de ufaglærte, som virksomhederne fin-
der, er ansat så kort tid, at det ikke kan betale sig at investere i VEU.  
 
Generelt måler virksomhederne ikke deres afkast af uddannelsesindsatsen, hvilket 
dels skyldes metodiske vanskeligheder og dels skyldes, at mange virksomheder opfat-
ter udgifter til uddannelse som nødvendige driftsudgifter. 
 

Boks 2.8 
Motivation og barrierer for medarbejdernes deltagelse i og virksomhedernes brug af VEU 

 

• Der er generelt sammenhæng mellem uddannelsesbaggrund og motivation for at deltage i 
VEU. 

• Det er vigtigt for ufaglærte og faglærte, at VEU har umiddelbar nytteværdi i forhold til deres 
job. Personer med videregående uddannelse ser generelt VEU i et bredere fagligt og person-
ligt perspektiv. 

• De væsentligste faglige årsager er ønsket om at blive bedre til det daglige arbejde og oplevel-
sen af, at uddannelse er nødvendig i jobbet. De væsentligste personlige årsager er mulighe-
den for at udvikle sig personligt og vedligeholde sin viden og kunnen. 

• De væsentligste barrierer i virksomheden for deltagelse i uddannelsesaktiviteter er arbejds-
pres, travlhed og at der ikke er nogen til at overtage jobbet under uddannelsen. Også be-
sværlig eller manglende arbejdsplanlægning er en barriere. 

• Økonomi er en barriere, hvis medarbejderen går ned i løn under kurset. I praksis er lønnen 
næsten aldrig lavere under kursusdeltagelse. 

• Der deltager færre læsesvage end ikke-læsesvage i VEU. Men når de læsesvage deltager, er 
der kun relativt små forskelle mellem deres og de ikke-læsesvages udbytte af uddannelsen. 

• Læsesvage og visse ufaglærte har brug for særlig motivering, herunder fra nærmeste leder og 
ledelsen, for at deltage i voksenuddannelse. 

• Generelt er hensynet til virksomhedens konkurrenceevne det dominerende motiv for virk-
somhedernes uddannelsesindsats. 

• Kun ganske få virksomheder bruger VEU som ”buffer” for udsving i produktionen. 
• 55 pct. af virksomhederne foretager systematiske afdækninger af behovet for VEU. Afdæk-

ningen af uddannelsesbehov er generelt stigende med virksomhedsstørrelse. 
• 31 pct. af virksomhederne angiver, at de har udækkede behov for medarbejderuddannelse. 
• De primære årsager til udækkede uddannelsesbehov er, at virksomhederne har svært ved at 

undvære medarbejderne eller finder, at en investering i uddannelse ikke kan betale sig. 
• Ca. 30 pct. af virksomhederne svarer, at udækkede uddannelsesbehov først er opstå-

et/erkendt for nylig. Det gælder særlig behovene hos faglærte og videregående uddannede. 
• Generelt måler virksomhederne ikke deres afkast af uddannelsesindsatsen, hvilket dels skyl-

des metodiske vanskeligheder og dels skyldes, at mange virksomheder opfatter udgifter til 
uddannelse som nødvendige driftsudgifter. 

 

 
Merit og anerkendelse af realkompetencer i voksen- og efteruddannelserne 
Udfordringer og muligheder forbundet med globaliseringen og den teknologiske ud-
vikling peger på et behov for at styrke VEU-indsatsen. Der er behov for, at alle har 
gode betingelser for at tilegne sig brugbare kvalifikationer og kompetencer, uanset 
hvornår i arbejdslivet man har brug for det. Det gælder ikke mindst kortuddannede 
og dem, der fortsat har svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.  
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Voksne tilegner sig relevante kompetencer både i og uden for det formelle uddannel-
sessystem. Kompetencer, som er brugbare på arbejdsmarkedet, og som også har stor 
betydning for livslang opkvalificering og deltagelse i uddannelse.  
 
Et væsentligt element i en styrket VEU-indsats er at sikre, at den enkelte har de bedst 
mulige betingelser for at bygge videre på sin viden, færdigheder og kompetencer. Det 
kan bl.a. ske gennem merit for formel uddannelse – og gennem vurdering, anerken-
delse og dokumentation af realkompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået.  
 
Vurdering af realkompetence synliggør, hvilke kompetencer den enkelte reelt besid-
der og hvilke kompetencer, der er behov for at udvikle – i et formelt uddannelsesfor-
løb, gennem kompetenceudvikling på arbejdspladsen eller ved en kombination. Det 
er motiverende for den enkelte, når man ikke skal begynde forfra men i stedet kan 
bygge på tidligere uddannelse og kompetencer erhvervet i andre sammenhænge. 
 
Det øgede fokus på den enkelte persons faktiske kompetencer – ikke kun på dem, 
der er formel dokumentation for i form af eksamensbeviser – skyldes, at kompeten-
cekravene løbende øges. Man taler mere om livslang ”læring” frem for ”uddannelse” 
for at understrege et skift i fokus – fra fokus på bevis for formelle kvalifikationer til 
fokus på faktiske kompetencer, og fra fokus udelukkende på skolebaseret læring til 
fokus også på læring i arbejds- og fritidslivet. 
 
Denne udvikling kan aflæses både på internationalt plan (EU og OECD) og på nati-
onalt plan i en række lande. I Danmark er der ligeledes en væsentlig udvikling i gang, 
og regeringen har i november 2004 fremsat en redegørelse for anerkendelse af real-
kompetencer i uddannelserne.  
 
Der tages udgangspunkt i en kort beskrivelse af gældende ordninger om merit, som 
først og fremmest findes inden for de videregående uddannelser for voksne. Desu-
den beskrives dokumentation, vurdering og anerkendelse af realkompetence i vok-
sen- og efteruddannelserne (AMU og GVU), hvor mulighederne for adgang, afkort-
ning af uddannelse og dokumentation for kompetencer erhvervet uden for det for-
melle uddannelsessystem primært findes. 
 
Regeringens realkompetenceinitiativ beskrives. Redegørelsen fra november 2004 
lægger op til, at anerkendelse af realkompetence medtænkes i alle dele af uddannel-
sessystemet, og at der inden for voksen- og efteruddannelserne tages initiativer til at 
forbedre muligheder for vurdering og anerkendelse af realkompetencer.  
 
En vurdering af de gældende ordninger vanskeliggøres af, at der i dag ikke er et 
overblik over, i hvilket omfang der gives merit. Eksisterende ordninger for anerken-
delse af realkompetence anvendes i begrænset omfang, hvilket til dels skyldes, at der 
er tale om forholdsvis nye tiltag. Erfaringerne fra andre lande og udenlandske initia-
tiver inddrages som baggrundsorientering. 
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Der er en række mulige gevinster ved anvendelse af merit og realkompetencevurde-
ring i form af bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer i uddannelserne, øget ud-
dannelsesmotivation, bedre beskæftigelse og mobilitet samt fremme af kompetence-
udvikling i virksomhederne. En belysning af gevinster og potentialer ved øget an-
vendelse er dog forbundet med vanskeligheder, som dels skyldes manglen på samle-
de statistiske oplysninger om omfanget af studietidsafkortning, og dels at der tilsva-
rende kun er få analyser, der belyser de mulige effekter. 
 
Konklusionen er, at merit og anerkendelse af realkompetencer er et vigtigt element i 
en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats. Især fordi det blandt andet vil kunne 
fremme kortuddannedes kompetenceudvikling og deltagelse i voksen- og efterud-
dannelse og kan bidrage til en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer hertil. En 
udfordring er især, hvordan de kompetencer, som mennesker har tilegnet sig uden 
for formelle uddannelser, kan synliggøres, værdsættes og anerkendes i forhold til både 
uddannelse og beskæftigelse. Der nævnes en række udfordringer, som skitserede ind-
satsområder i forlængelse af regeringens redegørelse bør tage udgangspunkt i. 
 
I det danske voksen- og efteruddannelsessystem er der mulighed for at få godskrevet 
tidligere gennemførte uddannelseselementer via meritbestemmelser. Formel uddan-
nelse er imidlertid kun en del af en persons kompetencer, og merit herfor udgør der-
for kun en delmængde af anerkendelse af realkompetence. Realkompetence omfatter 
en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet 
– i det formelle uddannelsessystem, i arbejdslivet eller i fritidslivet.  
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Boks 2.9 
Merit og anerkendelse af realkompetencer 

 

• Det er et væsentligt element i en styrket VEU-indsats, at den enkelte har de bedst mulige be-
tingelser for at bygge videre på sin viden, færdigheder og kompetencer.  

• Det kan ske gennem merit for formel uddannelse – og gennem vurdering, anerkendelse og 
dokumentation af realkompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået. 

• En vurdering af erfaringer med gældende ordninger for merit vanskeliggøres af, at der ikke er 
et overblik over, i hvilket omfang der gives merit.  

• Eksisterende ordninger for anerkendelse af realkompetence anvendes i begrænset omfang, 
hvilket bl.a. skyldes, at der er tale om forholdsvis nye tiltag.  

• Der er en række mulige gevinster og potentialer ved øget anvendelse af merit og realkompe-
tencevurdering i form af bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer i uddannelserne, øget 
uddannelsesmotivation, bedre beskæftigelse og mobilitet samt fremme af kompetenceud-
vikling i virksomhederne.  

• En belysning af gevinster og potentialer er begrænset af manglen på samlede statistiske op-
lysninger om omfanget af studietidsafkortning ved merit og anerkendelse af realkompeten-
ce. Der er kun udført få analyser, der belyser de mulige effekter. 

• En øget brug af anerkendelse af realkompetencer vil bidrage til, at det offentlige voksen- og 
efteruddannelsessystem kan spille bedre sammen med den læring og kompetenceudvikling, 
der foregår især i arbejdslivet, men også i fritidslivet. 

• Merit og anerkendelse af realkompetence vil desuden kunne fremme kortuddannedes kom-
petenceudvikling og deltagelse i voksen- og efteruddannelse og kan bidrage til en bedre ud-
nyttelse af de offentlige ressourcer hertil. 

• En øget indsats må forholde sig til en række udfordringer, herunder især: adgang til over-
skuelig vejledning og rådgivning. Synliggørelse af den enkeltes realkompetencer gennem 
udvikling af dokumentationsredskaber, adgang til kompetencevurdering og anerkendelse i 
uddannelserne, metoder til kompetencevurdering og kvalitetssikring. 

 

 
Overenskomstsystemets bestemmelser om VEU 
Gennemgangen af overenskomstsystemets bestemmelser om voksen- og efterud-
dannelse tager udgangspunkt i de over 1.000 overenskomster på det danske arbejds-
marked. Gennemgangen af overenskomsterne illustrerer, at der er store forskelle på, 
hvordan lønmodtagernes voksen- og efteruddannelse behandles, og hvilke rettighe-
der lønmodtagerne har til voksen- og efteruddannelse. Navnlig kan der identificeres 
forskelle mellem det offentlige og det private område både for så vidt angår udviklin-
gen i og indholdet af bestemmelserne om VEU.  
 
På det offentlige område er det særlig tale om, at overenskomsterne indeholder en 
række muligheder for voksen- og efteruddannelse. Derimod indeholder overenskom-
sterne på det offentlige område ikke en egentlig individuel ret til deltagelse i videre- 
eller efteruddannelse.  
 
Det offentlige områdes overenskomster er karakteriseret ved, at der på det overord-
nende plan er indgået en række generelle aftaler, der gælder for alle ansatte uanset 
uddannelsesmæssig baggrund, og som fastsætter principper for kompetenceudvik-
ling. Området karakteriseres desuden ved en række mere specielle aftaler, der retter 
sig mod mere specificerede personalegrupper.      
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Overenskomsterne på det private område er knap så overordnede og på visse punk-
ter mere detaljerede i forhold til de offentlige overenskomsters bestemmelser om 
VEU.  
 
Det er et fællestræk i overenskomsterne på det private område, at der fastsættes 
tidsmæssige rammer for ret til efteruddannelse, samt at der på visse områder er tale 
om anciennitetskrav som betingelse for retten til efteruddannelse. Anciennitetskrav 
kan få en vis betydning for uddannelsesomfanget på områder med en høj jobmobili-
tet.    
 
Gennemgangen af udviklingen af overenskomsternes bestemmelser om voksen- og 
efteruddannelse viser endvidere, at arbejdsmarkedets parter i en årrække har drøftet 
spørgsmålet om VEU, samt at der har været tale om en løbende udvikling med hen-
syn til mulighederne, siden de blev introduceret i overenskomsterne i starten af 
1990’erne.  
    
Med hensyn til overenskomsternes dækningsgrad er denne tæt på 100 pct. på det of-
fentlige arbejdsmarked, mens ca. 80 pct. af lønmodtagerne på det private arbejds-
marked skønnes at være omfattet af overenskomster.  
 
Der skønnes at være knap 300-350.000 personer, som ikke er omfattet af overens-
komster, hvoraf en del af disse dog ofte har adgang til voksen- og efteruddannelse i 
henhold til virksomhedens interne regler om efteruddannelse.      
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Boks 2.10 
Overenskomstsystemets og VEU 

 

• Det offentlige område er karakteriseret ved, at overenskomsterne indeholder en række mu-
ligheder for voksen- og efteruddannelse.  

• På det overordnende plan er der på det offentlige område indgået en række generelle aftaler, 
der gælder for alle ansatte uanset uddannelsesmæssig baggrund, og som fastsætter princip-
per for kompetenceudvikling.  

• Overenskomsterne på det private område er på visse punkter mere detaljerede med hensyn 
til bestemmelser om voksen- og efteruddannelse.  

• Det er et fællestræk ved de private overenskomster, at der fastsættes tidsmæssige rammer 
for ret til efteruddannelse.    

• Gennemgangen af udviklingen af overenskomsternes bestemmelser om voksen- og efterud-
dannelse viser, at arbejdsmarkedets parter i en årrække har drøftet spørgsmålet om voksen- 
og efteruddannelse.  

• Der har været tale om en løbende udvikling med hensyn til mulighederne, siden bestemmel-
serne blev introduceret i overenskomsterne i starten af 1990’erne.  

• Der er således tegn på, at spørgsmålet om voksen- og efteruddannelse også fremover vil væ-
re et tema for overenskomstregulering.      

• Med hensyn til overenskomsternes dækningsgrad er denne tæt på 100 pct. på det offentlige 
arbejdsmarked, mens ca. 80 pct. af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked skønnes at 
være omfattet af overenskomster.  

• Der skønnes at være knap 300-350.000 personer, som ikke er omfattet af overenskomster, 
hvoraf en del af disse dog ofte har adgang til voksen- og efteruddannelse i henhold til virk-
somhedens interne regler om efteruddannelse. 

 

 
Effekter af VEU-indsatsen 
Formålet med voksen- og efteruddannelse (VEU) kan variere alt efter hvilket niveau, 
der tages udgangspunkt i. For individet kan formålet være ønsket om bedre karrie-
remuligheder, stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, en højere løn, et nyt job mv. 
For virksomheden kan formålet med at sende medarbejdere på VEU være at sikre sig 
en kvalificeret og omstillingsdygtig arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere, højere 
indtjening mv. For samfundet som helhed kan formålet være at opnå højere velstand 
og produktivitet, lavere strukturel ledighed, større velfærd etc. 
 
VEU kan således bidrage til realiseringen af såvel velfærdsmæssige som velstands-
mæssige målsætninger, og VEU kan derfor både anskues som et velfærdsgode, hvor 
aktiviteten har værdi i sig selv, og som en investering, der på længere sigt forventes at 
give et positivt økonomisk afkast. Den danske VEU-indsats er tilrettelagt med både 
et velstandsmæssigt og et velfærdsmæssigt sigte. I indeværende kapitel er det hoved-
sageligt de økonomiske aspekter, der belyses, altså VEU anskuet som en investering i 
fremtidig velstand. De væsentligste forudsætninger for, at en sådan investering giver 
anledning til øget velstand, er et VEU-system, der bidrager til at løse og forebygge 
balanceproblemer på arbejdsmarkedet og bidrager til en højere produktivitet. 
 
De ikke-økonomiske formål og virkninger af VEU kan bl.a. være højere selvværd, 
bedre livskvalitet og større arbejdsglæde, men disse kan vanskeligt opgøres i målbare 
og sammenlignelige størrelser. Endvidere kan en offentlig VEU-indsats sikre, at be-
folkningsgrupper, der ellers ikke ville deltage i efteruddannelsesaktiviteter, får mulig-
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hed for at gennemføre eller supplere en uddannelse. Disse ikke-økonomiske aspekter 
kan virke som motivation for den enkeltes deltagelse og er således med til at sikre, at 
investeringen bliver foretaget. 
 
På individ- og virksomhedsniveau formodes de økonomiske effekter og det økono-
miske afkast af deltagelse i VEU at være positivt eller i det mindste ikke at være nega-
tivt, ellers ville aktørerne formentlig ikke medvirke. Effekterne på samfundsplan kan 
dog ikke alene opgøres ved at summere de direkte effekter på virksomheder og indi-
vider, idet der kan være ikke-intentionelle virkninger (eksternaliteter), der kan være 
positive (f.eks. spredning af viden) såvel som negative (f.eks. forvridningstab ved 
skattefinansiering). Dertil kommer, at måling af effekter på de tre niveauer er for-
bundet med såvel metodemæssige som tekniske problemer, og en varsom tolkning af 
resultaterne er påkrævet.  
 
Den eksisterende empiriske litteratur vedrørende effekter af VEU på individniveau 
peger i retning af, at kursus-deltagelse har positive effekter på deltagernes beskæfti-
gelse og løn. Studierne fokuserer imidlertid typisk på enkelte kursustyper. Amternes 
og Kommunernes Forskningsinstitut har på vegne af Trepartsudvalget foretaget en 
ny undersøgelse primært af den offentlige VEU, jf. boks 10.1. 
 
På virksomhedssiden er de eksisterende empiriske undersøgelser endnu mere spar-
somme end på individsiden, og de relativt få studier er primært foretaget på uden-
landske data. I en ny undersøgelse, foretaget af Socialforskningsinstituttet på vegne 
af trepartsudvalget, kortlægges virksomhedernes oplevede udbytte. 
  
Det samfundsøkonomiske afkast af en øget VEU-indsats viser, om investeringen i 
VEU er rentabel ud fra en økonomisk synsvinkel. På baggrund af analysen af effek-
ter på individniveau foretages derfor en opgørelse af disse. Det skal understreges, at 
det er forbundet med betydelig usikkerhed at opgøre effekterne af en øget VEU-
indsats på samfundsniveau, hvorfor resultaterne skal tolkes varsomt.  
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Boks 2.11 
Effekter af VEU 

 
På individniveau på baggrund af en analyse foretaget af AKF for Trepartsudvalget: 
• Effekten på beskæftigelsesgraden er positivt for deltagelse i erhvervsrettet VEU, mens vide-

regående VEU ikke har en klar positiv effekt på tilknytningen til arbejdsmarkedet. For almen 
VEU er effekten umiddelbart negativ, men den negative effekt forsvinder på længere sigt.  

• Undersøgelsen viser endvidere, at deltagelse i almen VEU også giver anledning til midlertidig 
negativ effekt på lønindkomsten. Deltagelse i erhvervsrettede kurser er ikke forbundet med 
klar positiv løneffekt, mens der er en klar positiv løneffekt ved deltagelse i videregående VEU. 
Især offentligt ansatte opnår lønfordele, hvilket skal ses i lyset af bestemmelser i centrale 
overenskomster på det offentlige område om kvalifikationstillæg ved gennemførsel af visse 
videregående VEU-forløb. 

• For alle tre former for offentlig VEU medfører deltagelse også en øget fremtidig deltagelse. 
Det peger på, at en barriere for øget VEU-aktivitet er at få personer til at deltage i sit første 
kursus. 

• Der foreligger desuden resultater i undersøgelsen, der peger i retning af positive beskæfti-
gelseseffekter af private og interne kurser. Opgørelsen af disse effekter er dog behæftet med 
betydelig usikkerhed. 

• Med hensyn til deltagernes oplevede udbytte bemærkes, at den langt overvejende andel selv 
oplever at have fået et fagligt udbytte (77 pct.). Andelen er højest for deltagere i videregåen-
de kurser og lavest for deltagere i almene kurser. 

• Kursisternes uddannelsesbaggrund ser også ud til at have betydning for det oplevede udbyt-
te af VEU på andre områder. Således oplever de ufaglærte i mindre grad end de øvrige, at de 
har fået færdigheder/viden, der er direkte anvendelige i det aktuelle job, at de har fået fær-
digheder anvendelige i et andet job, samt at de bruger det tillærte i det aktuelle job.    

 
På virksomhedsniveau på baggrund af en analyse foretaget af SFI for Trepartsudvalget: 
• Et klart flertal af virksomhederne vurderer, at det samlede udbytte er positivt. Udbyttet vur-

deres samlet set at være mest positivt ved interne kurser, herefter offentligt udbudte er-
hvervsrettede kurser, private kurser og sidst offentligt udbudte almene kurser.  

• For de private virksomheder har offentligt udbudte erhvervsrettede kurser dog ofte en mere 
positivt effekt på det vurderede udbytte end interne (og private) kurser. 

• Udbyttet vurderes af virksomhederne ofte at være lavere for ufaglærte end for andre perso-
nalegrupper. En mere uddybende regressionsanalyse viser, at der ikke er forskel i det opleve-
de udbytte på tværs af faggrupper, når der kontrolleres for en række andre relevante person-
karakteristika. 

• Virksomheder, der systematisk vurderer behovet for VEU, er typisk mere positive i vurderin-
gen af udbyttet. 

 
På samfundsniveau: 
• Der tages udgangspunkt i et permanent løft i VEU-indsatsen svarende til, at alle i arbejdsstyr-

ken hvert år deltager én dag ekstra i VEU. Dette svarer til knap 0,5 pct. af arbejdsudbuddet 
opgjort i helårspersoner eller en forøgelse af omfanget af offentligt udbudt VEU med ca. 25 
pct. Effekten svarer til, at alle over et helt arbejdsliv i gennemsnit modtager ca. 1½ måneds 
ekstra VEU. 

• Der skønnes med betydelig usikkerhed en positiv effekt på (makro)produktiviteten af VEU-
investeringerne – svarende til, at produktivitetsniveauet på langt sigt øges med 0,8 pct. End-
videre skønnes der på langt sigt at kunne være en reduktion i den strukturelle ledighed på ca. 
¼ pct. af arbejdsstyrken. 

• Effekten på BNP påvirkes af, hvorvidt VEU-deltagelsen foregår i fritiden.  
• Effekten på de offentlige finanser på langt sigt afhænger bl.a. af andelen af offentlig medfi-

nansiering, virkningen på strukturledigheden og om VEU-aktiviteten foregår i arbejdstiden 
(for fastholdt offentlig service). 
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Voksen- og efteruddannelse i et internationalt perspektiv 
Deltagelsen i voksen- og efteruddannelse i Danmark må i internationalt perspektiv 
betegnes som høj og på niveau med de øvrige nordiske lande. Sammenlignet med 
andre OECD-lande er udgifterne til VEU relativt høje i Danmark og de øvrige nor-
diske lande, hvor VEU ydermere i stor udstrækning er helt eller delvist offentligt fi-
nansieret. 
 
Der er i de nordiske lande en stærk tradition i VEU-indsatsen for både at skulle til-
godese økonomiske såvel som demokratiske mål. Det medfører, at udbuddet af VEU 
skal tilgodese, at især personer med få eller ingen kvalifikationer ud over grundud-
dannelsesniveauet får mulighed for at få løftet deres kvalifikationsniveau, og at der 
ikke er økonomiske barrierer derfor. 
 
I de øvrige OECD-lande spiller den private finansiering og finansiering via fonde og 
kollektivaftaler mellem parterne en langt større rolle end offentlig finansiering, som 
primært er rettet mod grundlæggende almene kompetencer og mod initiativer i for-
bindelse med beskæftigelsesindsatsen. Den primære finansieringsform varierer dog 
betydeligt fra land til land. Som eksempler kan nævnes forskellige former for skatte-
fradrag, deltagerbetaling, bidrag fra arbejdsmarkedets parter, individuelle uddannel-
seskonti, uddannelsesfonde mv. 
 

Boks 2.12 
VEU i internationalt perspektiv 

 

• VEU-deltagelsen er i internationalt perspektiv relativ høj i Danmark og på niveau med de øv-
rige nordiske lande. 

• Udgifterne til VEU er sammenlignet med andre OECD-lande høje i såvel Danmark som de øv-
rige nordiske lande. 

• VEU i de nordiske lande er i stor udstrækning helt eller delvist offentligt finansieret, og god-
kendelsen af en nationalt anerkendt voksen-efteruddannelsesindsats sker i samarbejde med 
parterne. 

• Der er desuden i de nordiske lande en stærk tradition i VEU-indsatsen for både at skulle tilgo-
dese økonomiske såvel som demokratiske mål. Ydermere er det kutyme, at udbuddet skal 
tilgodese, at det især er muligt for personer med få eller ingen kvalifikationer ud over grund-
uddannelsesniveauet at få løftet deres kvalifikationsniveau, og at der ikke er økonomiske bar-
rierer herfor. 

• I de øvrige OECD-lande spiller den private finansiering og finansiering via fonde og kollektiv-
aftaler mellem parterne en langt større rolle end offentlig finansiering, som primært er rettet 
mod grundlæggende almene kompetencer og mod initiativer i forbindelse med beskæftigel-
sesindsatsen. 

• Der findes både teoretisk og i praksis mange måder at finansiere VEU på fx forskellige former 
for skattefradrag, deltagerbetaling, bidrag fra arbejdsmarkedets parter, individuelle uddan-
nelseskonti, uddannelsesfonde mv. 

• De primære finansieringsformer (arbejdsmarkedets parter, deltagerbetaling, det offentlige) 
varierer betydeligt fra land til land. 
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3. Målsætninger for VEU-indsatsen og analyseramme 

3.1 Indledning og sammenfatning 
Både grundlæggende uddannelse og voksen- og efteruddannelse (VEU), offentlig 
som privat udbudt, påvirker velstand og velfærd for enkeltpersoner, virksomheder og 
samfundet. Personer med grundlæggende kompetencegivende uddannelse har såle-
des typisk større livsindkomst end ufaglærte, virksomheder med uddannet arbejds-
kraft har en højere produktivitet, ligesom lande, der har investeret meget i uddannel-
se, typisk har en relativ høj velstand. 
 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at efterspørgslen efter per-
soner med et lavt kompetenceniveau falder og efterspørgslen efter personer med en 
videregående uddannelser øges. Et velfungerende VEU-system vil få stor betydning i 
forhold til at udnytte muligheder og imødegå udfordringer forbundet med globalise-
ringen og den teknologiske udvikling. 
 
I kapitlet konkluderes: 
• På samfundsplan er den primære målsætning med VEU at øge den samlede 

velstand og velfærd. VEU har dermed såvel økonomiske som velfærdsmæssige 
aspekter, herunder personlig udvikling mv. 

• VEU har betydning på flere niveauer: For den enkelte deltager, virksomhe-
derne og samfundet – og VEU kan ud fra en økonomisk synsvinkel opfattes 
som en investering, hvor afkastet svarer til forskellen mellem gevinster og 
omkostninger. 

• For den enkelte vil motivationen til deltagelse være faktorer som faglig, per-
sonlig og karrieremæssig udvikling, bedre arbejdsmarkedstilknytning eller hø-
jere løn. 

• For virksomhederne kan gevinsterne være en mere kvalificeret arbejdskraft og 
dermed højere produktivitet og evt. højere indtjening. Der kan også være en 
positiv effekt på medarbejdertilfredshed. 

• For samfundet kan VEU-indsatsen medføre gevinster i form af bl.a. øget pro-
duktivitet, en større, mere kvalificeret og omstillingsdygtig arbejdsstyrke, lave-
re strukturel ledighed og forebyggelse af flaskehalse. Omkostningerne på sam-
fundsniveau kan henføres dels til de direkte uddannelsesrelaterede udgifter, 
dels den tid, deltageren bruger. Hvis deltagelse finder sted i arbejdstiden, er 
omkostningen større. 

• I praksis vil en række mere konkrete forhold have betydning for, hvorvidt det 
samlede VEU-system kan indfri målsætningerne med VEU-indsatsen. Disse 
forhold kategoriseres i forhold til efterspørgselssiden, udbudssiden og de mar-
keds- og systemmæssige rammer.  

• På efterspørgselssiden er det forhold som kompetencer og kompetencekrav, 
motivation, omkostningernes synlighed mv. På udbudssiden er det forhold 
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som udbud af alle relevante aktiviteter, fleksibilitet i udbuddet, understøttelse 
af effekten set i forhold til omkostningerne mv. For de markeds- og system-
mæssige rammer er det forhold som gennemskuelighed, synlighed og aner-
kendelse af kompetencer, finansieringens understøttelse af en kvalificering af 
efterspørgslen mv. 

• En samlet analyseramme for samspillet mellem de centrale faktorer i indsatsen 
med udgangspunkt i økonomisk afkast af uddannelse. Analyserammen har fo-
kus på, hvordan samspillet mellem udbud og efterspørgsel genererer aktivitet 
på VEU-området, og de deraf følgende effekter og deres feedbackpåvirkning 
på bl.a. de ansattes og virksomhederne motivation for deltagelse i VEU. 

  
VEU-indsatsen skal ses i sammenhæng med den aktive beskæftigelsespolitik, social- 
og integrationspolitikken samt med indsatsen i det grundlæggende uddannelsessy-
stem. Det er således vigtigt, at VEU-indsatsen spiller sammen med politikken på dis-
se områder, herunder fx at incitamentsstrukturen sikrer den mest optimale ressour-
ceanvendelse og tilrettelæggelse af indsatsen. Dette gælder ikke mindst i forhold til 
det grundlæggende uddannelsessystem. VEU-indsatsen skal på den ene side give per-
soner, der ikke har opnået en kompetencegivende uddannelse som unge, mulighed 
for at uddanne sig senere i livet, men det er på den anden side afgørende, at VEU-
systemet ikke svækker tilskyndelsen til, at unge tager en grunduddannelse i en relativt 
tidlig alder. 
 
Målsætninger for VEU-indsatsen gennemgås i afsnit 3.2, i afsnit 3.3 beskrives et vel-
fungerende VEU-system og i afsnit 3.4 opstilles en samlet analyseramme. 
 
 
3.2 Målsætninger for VEU-indsatsen  
En af de centrale målsætninger for samfundet er, at VEU-indsatsen bidrager til at 
imødekomme kort- og langsigtede ændringer i kvalifikationskrav og efterspørgsel ef-
ter arbejdskraft, bl.a. som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Det 
er vigtigt, at VEU-indsatsen både kan reducere kortsigtede omstillingsproblemer og 
samtidig også har et mere langsigtet perspektiv i forhold til løbende at vedligeholde 
og løfte arbejdsstyrkens kompetencer. 
 
VEU har betydning på flere niveauer. Der er den enkelte person, som deltager i et 
kursus eller et længere uddannelsesforløb. Der er virksomhederne, som ofte initierer og 
i mange tilfælde finansierer de ansattes VEU-deltagelse, og der er samfundet som via 
den offentlige sektor finansierer, producerer og regulerer store dele af aktiviteten. 
 
De samfundsmæssige gevinster kan opnås ved, at VEU-indsatsen forøger arbejds-
styrken og øger produktivitet, mindsker den strukturelle ledighed, forebygger og af-
hjælper eventuelle flaskehalse og øger arbejdsstyrken. 
 
Når den enkelte realiserer egne mål gennem VEU, vil vedkommende ofte også bi-
drage til realiseringen af mål på virksomheds- og samfundsniveau. Ligeså vil det, når 
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virksomhederne efteruddanner deres medarbejdere, som regel også komme såvel den 
enkelte som samfundet til gode. Formålene er imidlertid ikke altid i overensstemmel-
se med hinanden. 
 
Der kan være et positivt afkast af VEU på virksomhedsniveau, uden at den enkelte 
deltager selv oplever fordele af uddannelsesindsatsen. Det er også muligt, at en given 
aktivitet, som opleves positivt af den enkelte, har et neutralt eller direkte negativt 
økonomisk afkast for samfundet. Det kan være tilfældet, hvis uddannelsesindsatsen 
ikke fører til bedre arbejdsmarkedstilknytning, højere produktivitet eller bedre kvali-
fikationer, der bruges i vedkommendes arbejde, og omkostningerne derfor overstiger 
de økonomiske gevinster. Manglende økonomiske gevinster behøver dog ikke stå i 
modsætning til, at den enkelte på kort eller på langt sigt kan opleve stor tilfredshed 
og dermed en positiv velfærdsgevinst ved en given VEU-aktivitet.  
 
Investeringer i VEU kan have både et kortsigtet og et langsigtet perspektiv.  
 
Målsætninger på samfundsniveau 
På samfundsplan er den primære målsætning med VEU at øge den samlede velstand. 
I økonomisk forstand er målsætningen således at maksimere det samlede afkast af 
den investering, der ofte involverer offentlige midler. Denne målsætning bunder i, at 
der internationalt på samfundsøkonomisk plan kan konstateres en sammenhæng 
mellem velstand og uddannelse, idet lande med høj velstand – opgjort som BNP pr. 
indbygger – også har et højt uddannelsesniveau i befolkningen. 
 
Det gælder dog, som i mange andre sammenhænge, at der med stigende investeringer 
i uddannelse må forventes et faldende marginalafkast. Der vil derfor principielt være 
et toppunkt, hvor yderligere investeringer i uddannelse ikke længere giver et samlet 
positivt afkast. Det er heller ikke sikkert, at konkrete VEU-aktiviteter har et positivt 
afkast, jf. ovenfor. 
 
Afkastet af VEU omfatter også elementer, som ikke direkte kan gøres op økono-
misk. På samfundsmæssigt niveau kan VEU bidrage til ansvarlige og initiativrige 
mennesker, som tager aktivt del i samfundet og dets udvikling. Dette indgår som mål 
i de mere alment kvalificerende dele af VEU-systemet, men opstår også som en side-
effekt ved deltagelse i uddannelser, der har et erhvervsrettet sigte. 
 
I figur 3.1 neden for illustreres, at et væsentligt kriterium for opfyldelsen af de sam-
fundsmæssige målsætninger med VEU er, at gevinsterne ved indsatsen som mini-
mum opvejer omkostningerne ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. 
 
De samfundsmæssige gevinster kan for det første opnås ved, at VEU-indsatsen øger 
arbejdsstyrkens produktivitet og dermed forbedrer og fastholder vækstpotentialet. 
For det andet kan VEU medvirke til at indsnævre de uddannelsesmæssige skævheder 
i arbejdsstyrken og hermed bidrage til at skabe en bedre balance mellem udbud og 
efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, hvilket kan mindske den strukturelle le-
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dighed. For det tredje kan VEU forebygge og afhjælpe eventuelle flaskehalse og 
dermed mindske risikoen for lønpres. Endelig kan VEU føre til en større arbejds-
styrke ved at tilskynde og muliggøre, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid 
end ellers.  
 
En af de centrale målsætninger på samfundsniveau er, at VEU-indsatsen bidrager til 
at imødekomme kort- og langsigtede ændringer i kvalifikationskrav og efterspørgsel 
efter arbejdskraft, bl.a. som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling. 
Det er således vigtigt, at VEU-indsatsen kan være med til at løse eventuelle ’her og 
nu behov’ i forhold til kortsigtede omstillingsproblemer eksempelvis i forbindelse 
med større omlægninger af produktionen, indførsel af ny teknologi mv. i virksomhe-
den. VEU kan på den anden side også have et mere langsigtet perspektiv i forhold til 
løbende at vedligeholde og løfte arbejdsstyrkens erhvervsrettede og ikke mindst al-
mene kvalifikationer og kompetencer. 
 
Internationale studier viser, at løftes de basale færdigheder for alle, kan det have en 
større positiv effekt på den samlede økonomiske vækst, end hvis der investeres i 
yderligere uddannelse for højtuddannede.1 Selvom Danmark allerede ligger blandt de 
OECD-lande med det højeste niveau for læsefærdigheder, er der ikke tegn på, at ef-
fekten skulle være lavere for Danmark. Der betyder samtidig, at en mere ligelig kom-
petencefordeling i et samfund, dvs. hvor niveauet i bunden løftes, kan øge den sam-
lede velstand, hvorfor der ikke mindst er grund til at lægge vægt på at sikre mulighe-
der for VEU for personer med et lavt kompetenceniveau. 
 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved VEU er knyttet dels til udgifterne i for-
bindelse med uddannelsens afholdelse, dels til den tid deltageren bruger. Når en per-
son i job uddanner sig i arbejdstiden, vil der således som hovedregel være et produk-
tionstab på kort sigt i kraft af, at personen ikke er til rådighed for arbejdspladsen. Til-
svarende vil der for en person, der uddanner sig i fritiden, være en omkostning i 
form af tabt fritid. 
 
Det gælder for VEU som for al anden uddannelse, at omkostningerne er umiddelbart 
synlige og skal afholdes her og nu – det uanset om uddannelsen udbydes i privat eller 
offentligt regi. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Coulombe, S. Tremblay, J.F. og S. Marchand (2004), International Adult Literacy Survey. Literacy scores, human 
capital and growth across fourteen OECD countries, Statistics Canada, Ottowa, og OECD (2005), Promoting Adult 
Learning, Paris. 
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Figur 3.1 
Mulige omkostninger og gevinster ved VEU 
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For længere og mere generelle VEU-forløb skal gevinsterne ofte realiseres over en 
længere tidshorisont, og de er generelt mere usikre. Hvorvidt der realiseres sam-
fundsøkonomiske gevinster afhænger af, om den enkelte får et konkret udbytte af 
uddannelsen, og om det tillærte efterfølgende anvendes arbejdsmæssigt på kort eller 
lang sigt.  
 
Udover de direkte velstandsmæssige og økonomiske formål bidrager VEU ligeledes 
til at øge den samlede velfærd og deltagelsen i det generelle samfunds- og kulturliv. 
Uddannelse kan i nogle tilfælde igangsætte en personlig udvikling, der ikke nødven-
digvis er knyttet til arbejdslivet, men som alligevel kan have betydning for mulighe-
derne i arbejdslivet. Voksenuddannelse kan også understøtte og inspirere til kon-
struktiv stillingtagen, initiativ og medansvar for samfundsudviklingen – og kan der-
med spille positivt ind på udviklingen af erhvervslivet og produktionen. VEU kan 
desuden bidrage til at øge den sociale mobilitet. 
 
Endelig kan VEU medvirke til at fastholde en balanceret indkomstfordeling, et højt 
videns- og kompetenceniveau i hele arbejdsstyrken samt et fleksibelt arbejdsmarked.  
 
Målsætninger på virksomhedsniveau 
Fra et virksomhedsperspektiv er det primære formål med VEU at sikre en tilstrække-
lig mængde af kvalificeret arbejdskraft, herunder at medarbejderne løbende opkvali-
ficeres til at kunne håndtere skiftende jobfunktioner og jobindhold samt ændringer i 
produktionen og produktionsmetoder. 
 
Herudover kan VEU bidrage til at gøre medarbejderne mere tilfredse samt at styrke 
den enkeltes tilknytning til arbejdspladsen. Kursus- og uddannelsesforløb kan således 
have som formål at fastholde den centrale arbejdskraft på den enkelte virksomhed. 
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VEU kan også sikre en højere indtjening og produktivitet, således at virksomhedens 
position i konkurrencen med andre virksomheder styrkes. 
 
Målsætninger for den enkelte 
Voksne, der efteruddanner sig, kan have flere mål med uddannelsesaktiviteten. Det 
kan være et ønske om at få et nyt job eller forbedre ens karrieremuligheder, løn eller 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også være et ønske, der ikke er tilknyttet ar-
bejdslivet, om at opnå bedre forudsætninger for at forstå og deltage i samfundslivet 
og børnenes uddannelse og opnå personlig udvikling og større livskvalitet, herunder 
forbedret sundhedstilstand. I nogle tilfælde vil den enkeltes motivation knytte sig til 
mere end én målsætning og kan dermed have såvel et velfærdsmæssigt som et vel-
standsmæssigt sigte. 
 
Målene for samfundet, den enkelte og for virksomhederne er opsummeret i boks 3.1. 
 

Boks 3.1 
Målsætninger for VEU-indsatsen 

 
Samfundet 
• Større velstand gennem højere produktivitet, større arbejdsstyrke og bedre konkurrence-

evne 
• Lavere ledighed, øget mobilitet og hindring af marginalisering gennem mere fleksibel og 

omstillingsdygtig arbejdsstyrke 
• Balanceret løn- og indkomstspredning 
• Styrkelse af den sociale mobilitet og forbedring af integrationen 
 
Virksomheden 
• Sikring af kvalificeret og omstillingsdygtig arbejdskraft  
• Større indtjening og højere produktivitet.  
• Stærkere position i konkurrencen med andre virksomheder 
• Fastholde medarbejderne på arbejdspladsen 
• Omsorg og interesse for medarbejdernes ve og vel og øget medarbejdertilfredshed 
 
Den enkelte 
• Nyt job eller nyt indhold i det nuværende job  
• Bedre karrieremuligheder  
• Højere løn  
• Lavere risiko for ledighed eller udstødning af arbejdsmarkedet  
• Fastholdelse af eksisterende job  
• Personlig kvalificering, udvikling og større livskvalitet 
 

 
 
3.3 Et velfungerende VEU-system 
Den primære målsætning med investeringer (offentlige som private) i VEU er at øge 
den samlede velstand gennem opkvalificering af arbejdsstyrken, jf. ovenfor. 
 
Udfordringen består i at skabe rammerne for et VEU-system, som kan løfte behovet 
for en stadig udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer i takt med de krav og mulig-



 

 

 Kapitel 3. Målsætninger for VEU-indsatsen og analyseramme 

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget – bind 1 · Februar 2006 65 

heder, som den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller til et fuldt konkur-
rencedygtigt erhvervsliv. 
 
Samtidig er det centralt at sikre, at også de kortere uddannede grupper kan fastholde 
deres tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed få del i de velstandsmuligheder, der 
følger af den stigende internationalisering. 
 
Endelig er det afgørende, at VEU-systemet understøtter en effektiv anvendelse af de 
afsatte ressourcer, så fejlinvesteringer og spild i videst muligt omfang undgås. 
 
For at understøtte en realisering af de samfundsmæssige målsætninger med VEU-
indsatsen har arbejdsgiverne, lønmodtagerne og det offentlige en væsentlig rolle at 
spille. 
 
Det offentliges engagement på VEU-området kan begrundes ud fra primært tre hen-
syn: 
• At aktiviteten – såfremt det fuldt ud overlades til det frie marked – i udgangs-

punktet kan være for lav. 
• At udbuddet skal være effektivt og kvalitetssikret. 
• At sikre at grupper med de største behov tilgodeses. 
 
Aktiviteten på VEU-området vil i udgangspunktet være mindre end det samfunds-
mæssigt optimale. Det skyldes, at den enkeltes og/eller virksomhedernes privatøko-
nomiske afkast af at investere i uddannelse som udgangspunkt vil være mindre end 
det samfundsøkonomiske afkast. 
 
Der er således risiko for, at virksomhedens medarbejdere forlader virksomheden, og 
dermed at en eventuel investering i opkvalificering får et mindre afkast for virksom-
heden end tiltænkt. 
 
Problemet med underinvestering kan være særligt stort for gruppen af personer med 
et lavt kompetenceniveau og for de aktiviteter, der sigter på kompetencer, der rækker 
ud over behovet på den enkelte virksomhed samt i særlig grad i virksomheder, som 
står overfor større strukturelle ændringer eller lukning. 
 
Generelt må det således formodes, at virksomhederne har størst incitament til at fi-
nansiere virksomhedsspecifik VEU for medarbejdere med nær og blivende tilknyt-
ning til virksomheden. Samtidig er virksomhedernes incitament formentlig afhængig 
af, i hvilket omfang det indlærte kan anvendes i de daglige arbejdsprocesser. 
 
Virksomhedernes incitament til at finansiere uddannelse på grundlæggende niveau 
for voksne må forventes at være mindre end for virksomhedsspecifik/erhvervsrettet 
efteruddannelse. Virksomhederne må således forventes at have en større tilskyndelse 
til at finansiere medarbejdernes deltagelse i virksomhedsspecifik/erhvervsrettet ef-
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teruddannelse, da denne ofte omhandler erhvervelse af nye eller vedligeholdelse af 
eksisterende erhvervsrettede kvalifikationer. Ydermere er de erhvervsrettede efterud-
dannelserne typisk af kortere varighed end grundlæggende uddannelse. 
 
Offentlig støtte til VEU kan mindske risikoen for, at den samlede VEU-aktivitet bli-
ver for lav, og at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de, der har størst behov. 
Ved at opkvalificere personer med et lavt kompetenceniveau og dermed indsnævre 
de uddannelsesmæssige forskelle på arbejdsmarkedet kan omfanget af udstødning og 
marginalisering fra arbejdsmarkedet reduceres. 
 
Offentlig deltagelse i VEU-indsatsen kan herudover medvirke til at sikre en målrettet 
indsats og et tilstrækkeligt bredt udbud, kan give mulighed for bedre overblik og 
gennemsigtighed for brugerne samt øge kvalitetssikring i uddannelserne. 
 
På den anden side indebærer offentlig støtte en risiko for, at det samfundsøkonomi-
ske afkast af indsatsen bliver mindre end ellers. Årsagen er, at offentlig støtte ”skju-
ler” den reelle omkostning for de direkte brugere, dvs. virksomheder og enkeltperso-
ner, som derfor ikke har tilstrækkelig tilskyndelse til at afveje udbyttet over for de 
faktiske omkostninger. Det kan således pga. den offentlige støtte være optimalt for 
den enkelte eller virksomheden at deltage i en given uddannelsesaktivitet, som i et 
samfundsmæssigt perspektiv giver et negativt afkast. 
 
Den offentlige støtte indebærer endvidere en risiko for dødvægt, hvor der gennem 
skattefinansierede offentlige tilskud betales for VEU, som virksomheder eller enkelt-
personer alligevel selv ville have betalt. I disse tilfælde kan den offentlige støtte siges 
at være spildt, samtidig med at den samlede velstand påvirkes negativt af de negative 
strukturvirkninger af at øge skattetrykket. 
 
En række mere konkrete forhold vil have betydning for, hvorvidt det samlede VEU-
system (udbud, efterspørgsel og markeds- og systemmæssige rammer) i praksis kan 
indfri målsætningerne for VEU-indsatsen. 
 
For at efterspørgslen efter VEU-aktiviteter kan understøtte en realisering af de sam-
fundsmæssige målsætninger for VEU-indsatsen, kan følgende forhold være af særlig 
betydning: 
• At virksomheder og de ansatte har en erkendelse af egne kompetencer og be-

hovet for kompetenceudvikling ift. udviklingen på arbejdsmarkedet. 
• At virksomheder og de ansatte besidder den fornødne motivation, herunder 

for den ansattes vedkommende fx. pga. ønsket om personlig udvikling, til at 
investere tid og penge i en efteruddannelsesindsats. 

• At omkostningerne knyttet til en given VEU-indsats er synlige for alle parter 
og indgår som en del af prioriteringsgrundlaget. 

• At virksomheder og de ansatte har tilskyndelse til at vælge aktiviteter, hvor 
forholdet mellem effekt og pris er høj. 
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• At eventuelle læringsbarrierer for medarbejderne imødegås. 
• At virksomhederne har forudsætninger og muligheder for at afklare deres 

kompetencebehov. 
• At en VEU-efterspørgselskultur stimuleres. 
 
For at udbuddet af VEU-aktiviteter kan understøtte en realisering af de samfundsmæs-
sige målsætninger for VEU-indsatsen kan følgende forhold være af særlig betydning: 
• At alle relevante aktiviteter udbydes. 
• At aktiviteter er tilrettelagt på en måde, så deltagerne i videst muligt omfang 

får kompetencer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. 
• At aktiviteter i videst muligt omfang bygger videre på allerede opnåede kom-

petencer både i forhold til andre kurser/uddannelser og kompetencer opnået 
gennem dagligt arbejde. 

• At aktivitetstilbuddet fleksibelt tilpasses ændringer i arbejdsmarkedets behov. 
• At undervisningsformerne løbende tilpasses deltagernes forudsætninger og læ-

ringsmønstre og matcher et ønske hos deltagerne om personlig og karriere-
mæssig udvikling. 

• At aktivitetsudbyttet løbende evalueres med henblik på justering/frasortering 
af kurser/uddannelser, der ikke har den ønskede effekt. 

• At aktiviteter tilrettelægges på en måde som understøtter en høj effekt af ind-
satsen set i forhold til omkostningen forbundet hermed. 

• At de institutionelle rammer for udbuddet er hensigtsmæssige og understøtter 
indsatsen. 

 
For at de markeds- og systemmæssige rammer kan understøtte en realisering af de sam-
fundsmæssige målsætninger for VEU-indsatsen kan følgende forhold være at særlig 
betydning: 
• At udbuddet er gennemskueligt for alle på arbejdsmarkedet (virksomheder, 

ansatte og selvstændige). 
• At de erhvervede kompetencer – uanset hvor og hvornår de er erhvervet – 

efterfølgende kan niveausættes i forhold til formelle uddannelsesniveauer – 
evt. via realkompetencevurdering. 

• At opnåede kompetencer generelt er synlige for og anerkendte på hele ar-
bejdsmarkedet. 

• At de forventede effekter af en konkret VEU-indsats og investeringen heri er 
gennemskuelige for alle på arbejdsmarkedet. 

• At finansieringen af VEU-indsatsen understøtter en kvalificering af efter-
spørgslen samt at de relevante aktiviteter udbydes, herunder at den valgte fi-
nansieringsform understøtter en høj effekt af indsatsen set i forhold til om-
kostningen forbundet hermed. 

 
I praksis kan mangel på information og gennemsigtighed, usikkerhed om effekter og 
fordelingen heraf, manglende mulighed for at forudsige udviklingen på arbejdsmar-
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kedet mv. udgøre en barriere for fuldt ud at realisere de samfundsmæssige målsæt-
ninger. 
 
 
3.4 Samlet analyseramme for VEU-indsatsen 
Afkastet af VEU-indsatsen afhænger på den ene side af effekten på produktivitet, 
ledighed og arbejdsstyrke og på den anden side af omkostningerne forbundet med 
deltagelse i VEU.  
 
Effekterne af den samlede VEU-indsats vil være et resultat af de konkrete aktiviteter, 
som genereres i et samspil mellem udbud og efterspørgsel herunder erkendte behov, 
motivation og systembetingelser. Samspillet mellem de bagvedliggende faktorer, der i 
sidste ende vil være bestemmende for effekter af den afholdte VEU-aktivitet, er illu-
streret i figur 3.2 på næste side og uddybes yderligere i det følgende. Det skal bemær-
kes, at det er et empirisk spørgsmål, hvorvidt de illustrerede sammenhænge gør sig 
gældende i praksis. 
 
Sammenhængen til såvel samfundsøkonomiske som virksomhedsøkonomiske gevin-
ster kompliceres yderligere af, at selvom den enkelte har fået stort udbytte af uddan-
nelsen, og selvom de opnåede kvalifikationer anvendes arbejdsmæssigt, er det ikke 
sikkert, at der realiseres en gevinst, der kan måles, idet fx. ændrede konkurrence-
forhold, strukturændringer i branchen, mv. kan gøre, at der ikke realiseres et afkast af 
indsatsen. Denne situation betyder, at investering i uddannelse kan fremstå som sær-
deles velbegrundet i et økonomisk perspektiv - men alligevel ende med at give et ” 
negativt” økonomisk resultat. 
 
Mulige effekter 
De mulige effekter ved VEU opstår grundlæggende i kraft af de kompetencer, som 
den enkelte erhverver gennem de konkrete VEU-aktiviteter, som genereres i et sam-
spil mellem efterspørgslen og udbuddet efter VEU. 
 
Hvorvidt effekterne opstår, kan som udgangspunkt forventes at afhænge af en række 
forhold. Blandt andet kan følgende have stor betydning for de faktiske effekter: Mål-
retningen og kvaliteten af den gennemførte VEU-aktivitet, motivationen hos de an-
satte og virksomhederne og i hvilken udstrækning, at virksomhederne og den enkelte 
efterfølgende gør brug af de erhvervede kompetencer. 
 
Selve VEU-aktiviteten kan være formel (kompetencegivende og anerkendt på ar-
bejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet), ikke-formel eller uformel, og den kan 
foregå i privat eller offentligt regi. Der kan endvidere være tale om forløb af såvel 
meget kort som meget lang varighed, og aktiviteten kan foregå i eller uden for ar-
bejdstiden. 
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De faktiske effekter må også forventes at påvirke motivationen og dermed efter-
spørgslen efter VEU således, at positive effekter øger motivationen og efterspørgslen 
og omvendt. 
 
Efterspørgslen  
Virksomhedernes og individernes efterspørgsel efter VEU (samt andre læringsaktivi-
teter) må grundlæggende antages at bero på, at de mulige effekter forventes at over-
stige omkostningerne, som kan være økonomiske, tidsmæssige eller af anden karak-
ter. 
 

Figur 3.2 
Centrale sammenhænge og mulige effekter i VEU-indsatsen 
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Efterspørgslen efter VEU må antages at afhænge af, hvorvidt virksomheder og den 
enkelte har et erkendt efteruddannelsesbehov, samt om både virksomheden og den 
enkelte er motiveret for at deltage i uddannelse. 
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Efterspørgslen efter VEU må også forventes at afhænge af, hvilke kompetencer del-
tagelse resulterer i, og hvilken anerkendelse det giver på arbejdsmarkedet og i uddan-
nelsessystemet. 
 
Kompetencer, der kan anerkendes bredt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessyste-
met øger bl.a. sandsynligheden for, at deltagerne kan anvende det lærte i andre job 
eller ved videre uddannelse. 
 
Efterspørgslen efter VEU påvirkes desuden af en række systembetingelser, herunder 
muligheder for godtgørelse, merit, vejledning, deltagerbetaling, overenskomstbe-
stemmelser mv. 
 
Godtgørelsesordninger må forventes at øge efterspørgslen efter VEU, idet godtgø-
relse fungerer som et tilskud, der sænker omkostningerne forbundet med deltagelse i 
VEU. Godtgørelsesordningerne kan endvidere have betydning for, om uddannelses-
aktiviteten finder sted i arbejdstiden eller fritiden.  
 
Mulighederne for at få merit i efteruddannelsessystemet må alt andet lige forventes at 
øge efterspørgslen efter VEU, idet merit i forbindelse med et højere formelt uddan-
nelsesniveau vil kunne øge de langsigtede effekter for den enkelte i forhold til job-
muligheder og løn. 
 
Vejledning og rådgivning må også antages at have betydning for efterspørgslen efter 
VEU, idet vejledning og rådgivning dels kan medvirke til at skabe erkendelse af et 
givet uddannelsesbehov, dels kan understøtte, at de konkrete aktiviteter matcher de 
faktiske behov. 
 
Overenskomstbestemmelser vedrørende de ansattes muligheder og eventuelle rettig-
heder for deltagelse i VEU må også antages at øge efterspørgslen, dels fordi overens-
komsterne generelt kan medvirke til at sætte fokus på behovet for VEU, dels i kraft 
af konkret anvendelse af bestemmelserne. 
 
Ekstern kontrol af kvaliteten på de udbydende institutioner må antages at øge efter-
spørgslen efter VEU, idet brugerne hermed i højere grad kan være sikre på, at den 
effekt, de i sidste instans efterspørger, også realiseres. 
 
Endvidere må deltagerbetaling formodes at kvalificere efterspørgslen efter VEU, idet 
deltagerbetaling tilskynder virksomheder og enkeltpersoner til at vurdere om de for-
ventede effekter står mål med omkostningerne. Isoleret set kan højere deltagerbeta-
ling, afhængig af udgangsniveauet, betalingsvillighed mv., reducere efterspørgslen. 
 
Udbuddet  
Udbuddet af VEU, som kan være såvel offentligt som privat udbudt, må i høj grad 
antages at være en funktion af den aktuelle efterspørgsel men må også forventes at 
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afhænge af systembetingelser som fx driftstilskud, krav til indhold, kvalitetssikring 
samt styring af de udbydere af offentlig VEU. 
 
For at de offentlige og private udbydere af VEU kan modtage offentligt finansierede 
driftstilskud, er der knyttet en række betingelser, hvor det præciseres hvilke ind-
holdsmæssige krav, der skal opfyldes, hvilke målgrupper, der kan deltage, størrelsen 
af deltagerbetaling mv. Disse krav vil i sagens natur have meget stor betydning for 
udbydere af offentlig VEU, idet disse dog typisk også har mulighed for at udbyde ak-
tiviteter som indtægtsdækket virksomhed, hvor institutionen har betydelige friheds-
grader i forhold til tilrettelæggelsen. De offentlige styringsmæssige rammer vil også 
indirekte kunne påvirke det private udbud som i visse tilfælde kan blive fortrængt. 
 
Udbuddet må i øvrigt også antages at spille en rolle for de erkendte behov og der-
med også efterspørgslen. Det må især antages at gøre sig gældende, hvis udbuddet er 
gennemsigtigt og overskueligt for virksomhederne og enkeltbrugere. 
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4. Styrker og svagheder i VEU-indsatsen – hvor er de største 
udfordringer? 

4.1 Indledning og sammenfatning 
For at udnytte mulighederne og imødegå udfordringerne forbundet med globalise-
ringen og den teknologiske udvikling er det væsentligt med en fortsat forbedring af 
virksomhedernes, medarbejdernes og ledernes omstillingsevne. Det kan ske gennem 
en styrkelse af virksomhedernes læringsmiljø og VEU-indsatsen, såvel gennem virk-
somhedernes interne VEU-aktiviteter, brug af den privat udbudte VEU som brug og 
udbud af den offentlige VEU. 
 
Af kapitlet fremgår overordnet set følgende: 
• Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører en såkaldt skill-bias: 

Efterspørgslen efter personer med et lavt kompetenceniveau, herunder visse 
ufaglærte, falder, mens efterspørgslen efter personer med lange uddannelser 
stiger. De jobs, der oprettes, stiller typisk krav til andre og ofte mere komplek-
se kompetencer, end de kompetencer, der var gældende for jobs, der nedlæg-
ges. 

• Indtil nu er der ikke tegn på, at globaliseringen og den teknologiske udvikling 
har sat grundskoleuddannede i Danmark under pres – hverken på lønnen eller 
beskæftigelsesmulighederne. Førstnævnte er tilfældet i USA og sidstnævnte i 
flere store eurolande. Det skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen for-
delt på uddannelsesniveau tæt har fulgt udviklingen i arbejdsstyrkens kompe-
tencer, bl.a. fordi yngre årgange på vej ind på arbejdsmarkedet har haft et hø-
jere uddannelsesniveau end de årgange, der har forladt arbejdsmarkedet. 

• Det afspejler, at det danske arbejdsmarked er velfungerende og historisk set 
har udvist stor fleksibilitet. Udviklingen skal endvidere ses i lyset af, at der for-
mentlig er betydelige substitutionsmuligheder mellem forskellige typer ar-
bejdskraft, som understøttes af historisk relativt gode basale kundskaber i den 
voksne befolkning, og af VEU-indsatsen. 

• Fremadrettet forventes, at tendensen til skill-bias fortsætter. Samtidig er det 
ikke sikkert, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau – via grunduddannelsessy-
stemet – vil blive forbedret i samme takt. I så fald vil det skabe ubalancer på 
arbejdsmarkedet. Dette kan presse den relative løn eller beskæftigelsesmulig-
heder for personer med et lavt kompetenceniveau samtidig med, at der opstår 
mangel på højtkvalificeret arbejdskraft. 

• De potentielle ubalancer kan reduceres og måske fjernes helt gennem en ko-
mbination af aktiv beskæftigelsespolitik og en effektiv og målrettet VEU-
indsats, der forbedrer kompetenceniveauet for personer med svage kompe-
tencer og sikrer løbende omstilling og kompetenceudvikling. 
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Den nuværende VEU-indsats er karakteriseret ved både styrker og svagheder. Blandt 
styrkerne er: 
• I internationale sammenligner ligger VEU-aktiviteten i Danmark i top. Der er 

en meget betydelig VEU-aktivitet i privat regi, og det offentliges engagement 
er i en international sammenhæng særdeles højt. Udvalgets analyser viser, at 
virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 kan anslås til godt 10 
mia.kr., hvoraf ¾ kan henføres til private arbejdsgivere, mens den resterende 
del kan henføres til offentlige arbejdsgivere. Danmark er ligeledes et af de lan-
de, der bedst formår at få læsesvage til at deltage i VEU. 

• En stor andel af personerne i arbejdsstyrken deltager i VEU. Ifølge Treparts-
udvalgets kortlægning af VEU-indsatsen deltog i 2004 mere end 60 pct. af de 
beskæftigede og ledige i enten offentligt udbudt VEU, privat udbudt VEU el-
ler virksomhedsinterne kurser. 

• Der er en stor erkendelse af vigtigheden af at deltage i VEU. Ifølge udvalgets 
kortlægning forventer 70 pct. af medarbejdere og ledere således, at de skal ha-
ve mere efteruddannelse i fremtiden for at klare sig godt på arbejdsmarkedet.  

• Det samlede udbud af VEU-aktiviteter – i både offentligt og privat regi – er 
bredt og varieret, og virksomheder og deltagere er generelt meget tilfredse 
med udbuddet af VEU. 

• VEU-indsatsen er sammen med den aktive arbejdsmarkedspolitik, reglerne 
om jobbeskyttelse, dagpengesystemet og rådighedsreglerne centrale elementer 
i det danske flexicurity-koncept. 

• Der kan måles positive effekter på individniveau af visse VEU-forløb. I den 
effektanalyse, som er foretaget for udvalget, er der for erhvervsrettet VEU til 
og med EUD-niveau en positiv og vedvarende effekt på beskæftigelsesgraden, 
men ikke en klar effekt på timelønnen. Den overvejende del af deltagerne op-
lever selv at have fået et fagligt udbytte af VEU, og deltagelse i VEU-forløb 
medfører endvidere generelt en øget tendens til deltagelse i fremtiden, særligt 
visse grupper af ufaglærte. Et klart flertal af virksomhederne vurderer, at det 
samlede udbytte er positivt. 

 
Blandt svaghederne er: 
• De mest udsatte grupper deltager systematisk mindre i VEU end andre grup-

per. Samtidig er personer i gruppen af de mest udsatte mindst motiverede for 
at deltage i VEU – trods en erkendelse af vigtigheden af VEU. Udsatte perso-
ner er koncentreret i gruppen af grundskoleuddannede. Denne gruppe udgør 
godt 27 pct. af arbejdsstyrken. 

• På basis af udvalgets kortlægning anslås, at omkring 150.000 i den erhvervsak-
tive alder vurderes allerede nu og især i fremtiden at have markant utilstrække-
lige basale færdigheder. Analyserne viser endvidere, at op imod en fjerdedel af 
arbejdsstyrken i varierende grad læse-, skrive- og/eller skrivesvage. Disse per-
soner findes på alle uddannelsesniveauer og fagområder, men er primært kon-
centreret i gruppen af ufaglærte og faglærte. 
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• Udbuddet af VEU er ikke tilstrækkeligt målrettet visse ufaglærte, personer 
med svage eller snævre kompetencer og læse-, skrive- og/eller regnesvage, og 
tager ikke i tilstrækkeligt omfang udgangspunkt i gruppens forudsætninger og 
motivation for undervisningsform. 

• Der findes hverken på det offentlige eller private område et samlet rådgiv-
nings- og vejledningssystem, hvorfor det brede og meget varierede VEU-
udbud kan være svært at overskue. 

• I det nuværende system sker der kun i yderst begrænset omfang en vurdering 
og anerkendelse af kompetencer, som den enkelte har erhvervet udenfor det 
etablerede uddannelsessystem. Disse kompetencer er ikke synlige, og kan der-
for i vidt omfang være reelt uomsættelige på arbejdsmarkedet, med formind-
sket mobilitet til følge. Hertil kommer, at deltagelsen i uddannelser bliver 
mindre målrettet, hvis man skal bruge tid på at uddanne sig i det man kan i 
forvejen, hvilket kan indebære mindsket motivation.  

• Halvdelen af de private virksomheder og en femtedel af de offentlige virk-
somheder angiver ikke at foretage systematisk afdækning af behovet for kom-
petenceudvikling. Disse virksomheder beskæftiger ca. 17 pct. af alle ansatte – 
20 pct. af de ansatte i den private sektor og 7 pct. af de ansatte i den offentlige 
sektor. For de virksomheder, som angiver, at de systematisk afdækker beho-
vene, er der ikke viden om, hvor stor en andel af medarbejderne, det omfatter. 

• Udvalgets analyser viser, at ledelsen og især den nærmeste leder har stor be-
tydning for den enkeltes VEU-deltagelse. Mangel på ledelsesfokus kan derfor 
svække motivation og deltagelse, specielt i forhold til de grupper, der er 
mindst motiverede for at deltage i uddannelse. 

• Der er på det videregående VEU-niveau et manglende udbud af uddannelses-
tilbud inden for konkrete fagområder. 

• De styringsmæssige vilkår på det offentlige erhvervsrettede VEU-område kan 
være en barriere for en mærkbar styrkelse af indsatsen i form af øget aktivitet 
inden for de nuværende økonomiske rammer. 

 
Med udgangspunkt i ovennævnte svagheder består udfordringerne i forhold til en 
styrkelse af VEU-indsatsen især i at: 
• Styrke og kvalificere efterspørgselen efter VEU. 
• Styrke og målrette udbuddet af VEU, så udbuddet matcher behovet. 
• Sikre en hensigtsmæssig styring og finansiering på VEU-området, der under-

støtter en styrket indsats. 
 
I afsnit 4.2 beskrives det danske arbejdsmarked og de fremtidige udfordringer i lyset 
af globaliseringen og den teknologiske udvikling. I afsnit 4.3 karakteriseres styrker og 
svagheder ved den nuværende VEU-indsats og i afsnit 4.4 opstilles de primære udfor-
dringer knyttet til en styrkelse af VEU-indsatsen. 
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4.2 Det danske arbejdsmarked nu – og fremtidige udfordringer 
Det danske arbejdsmarked er velfungerende, og beskæftigelsen er høj i international 
sammenhæng, jf. figur 4.1a. Den høje beskæftigelse skyldes dels en høj erhvervsdelta-
gelse og dels lav strukturledighed. Niveauet for strukturledighed kan primært henfø-
res til en kombination af stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet/lav jobbeskyttelse, 
stramme rådighedsregler og aktiv beskæftigelsespolitik. Sammen med relativt høje 
kompensationsgrader i dagpengesystemet, især for de lavest lønnede, benævnes 
kombinationen også flexicurity-modellen, jf. kapitel 2, bind 2.  
 
Den danske økonomi har i mange år været meget åben og er formentlig på den bag-
grund bedre rustet i den internatonale konkurrence end de fleste andre. Globaliserin-
gen er således ikke et nyt fænomen, men der kan argumenteres for, at tempoet er 
øget de seneste 10-15 år. Således er Danmarks samhandel med udlandet og danske 
virksomheders investeringer i udlandet steget op gennem 1990erne. Det har imidler-
tid ikke sat det danske arbejdsmarked under pres. Således er beskæftigelsen i samme 
periode steget, jf. figur 4.1b. 
 

Figur 4.1a Figur 4.1b 
Beskæftigelsesgrad i forskellige lande, 
1983-2003 

Dansk beskæftigelse, handel og investe-
ringer i udlandet, 1980-2004 
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Kilde: OECD og Finansministeriets beregninger. 
 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling påvirker arbejdsmarkedet på samme 
måde: Efterspørgslen efter personer med relativt lave kompetencer falder, mens ef-
terspørgslen efter personer med videregående uddannelse øges, den såkaldte skill-
bias. Den skill-bias, der indtil nu har påvirket OECD-landene, kan i langt overvejende 
grad henføres til den teknologiske udvikling. 
 
Da Danmark, som resten af verden, er påvirket af globaliseringen og den teknologi-
ske udvikling, kunne det forventes, at de grundskoleuddannedes merledighed eller 
lønspredningen vil have været stigende. Førstnævnte er tilfældet i flere store eurolan-
de og sidstnævnte er sket i USA. Foreløbig er der imidlertid ikke tegn på, at grund-
skoleuddannede som gruppe er kommet under pres på arbejdsmarkedet. I stedet har 
gruppens merledighed ligget omtrent konstant siden starten af 1980erne, mens de 
højtuddannedes relative aflønning er faldet en smule, jf. figur 4.2a og 4.2b. Den kon-
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stante merledighed skal endvidere ses i lyset af, at den samlede ledighed i perioden er 
faldet. 
 

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Relativ ledighed fordelt på uddannelses-
grupper, 1980-20022) 

Relativ løn for forskellige uddannelses-
grupper, gennemsnit = 100, 1980-20021) 
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1)  Gennemsnittet er udregnet som et sammenvejet gennemsnit af de seks grupper med faste vægte svarende til 

hver gruppes andel af beskæftigelsen (for løn) i 1980-2002. 
2)  For at kontrollere for sammensætningseffekter er den relative ledighed beregnet i forhold til den standardise-

rede gennemsnitsledighed, hvor hver gruppes ledighed er vejet sammen med deres gennemsnitlige andel af 
arbejdsstyrken i 1980-2002. 

Kilde:  Danmarks Statistik samt Finansministeriets beregninger på IDA. 
 
Når grundskoleuddannede som gruppe har klaret sig relativt godt, kan det formentlig 
i høj grad tilskrives, at arbejdsstyrkens kompetencer og efterspørgslen efter disse har 
udviklet sig i nogenlunde samme takt. Således har udbuddet af og efterspørgslen ef-
ter grundskoleuddannede været faldende, men beskæftigelsen for faglærte og perso-
ner med videregående uddannelse har været stigende, jf. figur 4.3a og 4.3b. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Arbejdsstyrke og beskæftigelse fordelt på 
uddannelsesgrupper 
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Kilde:  Finansministeriets beregninger på IDA-databasen, Danmarks Statistik. 
 
Der er imidlertid tegn på, at hastigheden, hvormed uddannelsesniveauet øges, er la-
vere i Danmark end i andre lande. Såfremt denne hastighed bliver for lav, er der risi-
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ko for, at personer med et lavt kompetenceniveau kommer under pres – hvilket kan 
medføre lavere relativ løn eller forringede beskæftigelsesmuligheder. 
 
Fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet 
I forhold til fremtidens arbejdsmarked er det forventningen, at 
• Efterspørgslen efter personer med et lavt kompetenceniveau fortsat vil falde 

og efterspørgslen efter især personer med en videregående uddannelse vil sti-
ge, dvs. tendensen til skill-bias vil fortsætte. 

• For alle grupper på arbejdsmarkedet vil der blive stillet krav om løbende om-
stilling og kompetenceudvikling. 

• Grundlæggende læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder vil i stigende grad bli-
ve en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet. 

 
Med de nuværende uddannelsesmønstre er der fremover risiko for stigende ubalan-
cer på arbejdsmarkedet, der lægger pres på løn eller beskæftigelsesmuligheder for 
grundskoleudannede og kan medføre mangel på kvalificeret arbejdskraft for virk-
somhederne, jf. boks 4.1. 
 

Boks 4.1 
Beregning af ubalancer på arbejdsmarkedet 

 
Potentielle ubalancer kan skitseres ved at fremskrive arbejdskraftefterspørgslen og –udbuddet. Ud-
viklingen i arbejdskraftkraftefterspørgslen kan ikke fremskrives med større sikkerhed, men et ud-
gangspunkt kan være et uændret tempo i skill-bias. I det konkrete tilfælde anvendes en simpel for-
længelse af trenden fra perioden 1991-2002. Beskæftigelsesandelen for grundskoleuddannede er ved 
uændret relativ løn i forhold til i dag. 
 
Indtil nu har senere årgange været kendetegnet ved større tilbøjelighed til at tage en videregående 
uddannelse. En teknisk fremskrivning af udbuddet med en uændret uddannelsestilbøjelighed vil så-
ledes undervurdere det fremtidige uddannelsesniveau, hvis tendensen til stigende uddannelsestilbø-
jelighed fortsætter. 
 
Alternativt kan lægges til grund, at uddannelsesmålene i regeringsgrundlaget Nye mål, februar 2005 
(VKII) nås. Målene er, at mindst 85 pct. af en ungdomsårgang i 2010 gennemfører en ungdomsud-
dannelse og i 2015 mindst 95 pct. Endvidere er målene, at mindst 45 pct. af en ungdomsårgang i 
2010 gennemfører en videregående uddannelse, og i 2015 mindst 50 pct. 
 
Resultatet af de to beregninger er vist i figur 4.5a. og 4.5b. 
 

 
Baseret på uændrede uddannelsestilbøjeligheder og den tekniske fremskrivning af ar-
bejdskraftefterspørgslen fremkommer et betydeligt overudbud af grundskoleuddan-
nede og omvendt en merefterspørgsel efter personer med en videregående uddannel-
se, jf. figur 4.4a og 4.4b. Såfremt målene i regeringsgrundlaget Nye mål, februar 2005 
(VKII) nås, vil det bidrage til at mindske de potentielle ubalancer, men risikoen for 
ubalancer vil fortsat være til stede. 
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Figur 4.4a Figur 4.4b 
Grundskoleuddannelse: udbud og  
efterspørgsel 

Videregående uddannelser: udbud og  
efterspørgsel 
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Anm.:  De røde linjer viser den relative arbejdskraftefterspørgsel inkl. usikkerhedsinterval i fremskrivningsperioden. 

De blå og sorte linjer viser udbudsfremskrivningen i basisforløbet hhv. VKII-forløb. 
Kilde:  Finansministeriets beregninger. 
 
De potentielle ubalancer kan reduceres yderligere og måske fjernes gennem en effek-
tiv og målrettet VEU-indsats, der forbedrer kompetenceniveauet for personer med 
svage kompetencer og sikrer løbende omstilling og kompetenceudvikling, kombine-
ret med aktiv beskæftigelsespolitik i et fortsat fleksibelt arbejdsmarked. 
 
 
4.3 Styrker og svagheder ved den nuværende VEU-indsats 
 
Styrkerne ved den nuværende VEU-indsats 
Sammenlignet med andre lande er den samlede danske VEU-aktivitet høj. Udbuddet 
– både offentligt og privat – er bredt og varieret, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2 
Styrker ved den nuværende VEU-indsats 

 

• Sammenlignet med andre lande er den samlede danske VEU-aktivitet høj. Internationale ana-
lyser peger således på, at danske virksomheder afholder større udgifter til VEU end virksom-
hederne i de fleste andre EU-lande. Det offentlige anvender en større andel af BNP på VEU-
aktiviteter, end tilfældet er i andre lande, jf. kapitel 11, bind 2. 

• Udvalgets analyser viser, at virksomhedernes samlede forbrug af VEU i 2004 kan anslås til godt 10 
mia.kr., hvoraf ¾ kan henføres til private arbejdsgivere, mens den resterende del kan henføres til 
offentlige arbejdsgivere, jf. kapitel 6, bind 2. 

• Danmark er et af de lande, der bedst formår at få læsesvage til at deltage i VEU, jf. kapitel 6, 
bind 2. 

• En stor andel af personerne i arbejdsstyrken deltager i VEU. Ifølge Trepartsudvalgets kort-
lægning deltog mere end 60 pct. af de beskæftigede og ledige i 2004 i enten offentligt ud-
budt VEU, privat udbudt VEU eller virksomhedsinterne kurser. Herudover deltager godt halv-
delen af de beskæftigede i uformelle læringsaktiviteter, sidemandsoplæring mv. på jobbet, jf. 
kapitel 6, bind 2. 

• Hvis deltagelsen også omfatter folkeoplysende VEU samt uformel læring, har knap 74 pct. 
deltaget i VEU i 2004. Ca. 55 pct. af virksomhederne havde i 2004 ansatte, der deltog i VEU-
aktiviteter, jf. kapitel 6, bind 2. 

• Det samlede udbud af VEU-aktiviteter – i både offentligt og privat regi – er ganske bredt og 
varieret, og de private og offentlige tilbud supplerer hinanden godt. Fx. tilbyder de offentligt 
udbudte erhvervsrettede VEU-systemer en meget bred vifte af VEU-aktiviteter rettet mod 
faglærte og ufaglærte, mens private kurser i højere grad retter sig mod personer med en vi-
deregående uddannelse, jf. kapitel 3 og 4, bind 2. Virksomheder og deltagere er generelt 
meget tilfredse med udbuddet af VEU, jf. kapitel 7, bind 2. 

• Der er en stor erkendelse af vigtigheden af at deltage i VEU. Ifølge kortlægningen forventer 
70 pct. af medarbejdere og ledere således, at de skal have mere efteruddannelse i fremtiden 
for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Især ansatte med en videregående uddannelse er 
meget orienterede mod livslang uddannelse og læring og deltager mere i VEU end andre 
grupper, jf. kapitel 7, bind 2. 

• Især i store og/eller konkurrenceudsatte og innovative virksomheder er der opmærksomhed 
på, at medarbejdernes kompetencer er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, jf. 
kapitel 7, bind 2. 

• Et klart flertal af virksomhederne vurderer, at det samlede udbytte af VEU er positivt og virk-
somheder, der systematisk vurderer behovet for VEU, er typisk mere positive i vurderingen af 
udbyttet, jf. kapitel 10, bind 2. 

• Der kan måles positive effekter på individniveau af visse VEU-forløb. I den effektanalyse, som er 
foretaget for udvalget, er der for erhvervsrettet VEU til og med EUD-niveau en positiv og vedvaren-
de effekt på beskæftigelsesgraden men ikke en klar effekt på timelønnen. Den overvejende andel 
af deltagerne oplever selv at have fået et fagligt udbytte af VEU og for de læsesvage, der del-
tager i VEU, er udbyttet af samme størrelse som for andre deltagere. Deltagelse i VEU er end-
videre selvforstærkende; det medfører generelt øget tendens til deltagelse i fremtiden, jf. 
kapitel 10, bind 2. 

 

 
Svagheder ved den nuværende VEU-indsats 
VEU-indsatsen er imidlertid også præget af væsentlige svagheder. Fx. deltager de ud-
satte grupper på arbejdsmarkedet – visse ufaglærte, personer med svage/snævre 
kompetencer og læse-, skrive- og/eller regnesvage – systematisk mindre end andre 
grupper, jf. boks 4.3. 
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Boks 4.3 
Svagheder ved den nuværende VEU-indsats 

 

• De udsatte grupper på arbejdsmarkedet – visse ufaglærte og læse-, skrive- og/eller regne-
svage – deltager systematisk mindre end andre grupper i VEU og uformelle læringsaktiviteter 
– trods en erkendelse af vigtigheden af VEU, jf. kapitel 6 og 7, bind 2. Udsatte personer er koncen-
treret i gruppen af grundskoleuddannede. Denne gruppe udgør godt 27 pct. af arbejdsstyrken. 

• De udsatte grupper er mindst motiverede for at deltage i VEU. Ufaglærtes og til dels faglær-
tes manglende motivation udgør en væsentlig barriere i forhold til en yderligere styrkelse af 
VEU-indsatsen. Ufaglærte og faglærte er primært motiverede for deltagelse i VEU, når aktivi-
teten er direkte relateret til arbejdet, og deltager primært i VEU, hvis deres leder tager initia-
tiv og direkte opfordrer dem til det, jf. kapitel 7, bind 2. 

• På basis af udvalgets kortlægning anslås, at omkring 150.000 i den erhvervsaktive alder vurderes 
allerede nu og især i fremtiden at have markant utilstrækkelige basale færdigheder. Analyserne vi-
ser endvidere, at op imod en fjerdedel af arbejdsstyrken i varierende grad er læse-, skrive- 
og/eller regnesvage, jf. kapitel 7, bind 1. Disse personer er primært koncentreret i gruppen af 
ufaglærte og faglærte. 

• Halvdelen af de private virksomheder og ca. en syvendedel af de offentlige virksomheder an-
giver ikke at foretage systematisk afdækning af behovet for kompetenceudvikling, jf. kapitel 
6, bind 2. Disse virksomheder beskæftiger ca. 17 pct. af alle ansatte – 20 pct. af de ansatte i 
den private sektor og 7 pct. af de ansatte i den offentlige sektor. Gruppen af ufaglærte er i 
mindre omfang end andre grupper ansat på virksomheder, der angiver at vurdere uddannel-
sesbehovet. For de virksomheder, som angiver, at de systematisk afdækker behovene, er der ikke 
viden om, hvor stor en andel af medarbejderne, det omfatter, jf. kapitel 7, bind 2. 

• De ansattes deltagelse er relativt lav i mindre virksomheder og i brancherne bygge og anlæg 
og handels, hotel og restauration, jf. kapitel 6, bind 2. 

• Udbuddet af VEU er ikke tilstrækkeligt målrettet og attraktivt for visse ufaglærte, personer 
med svage eller snævre kompetencer og læse-, skrive- og/eller regnesvage, og tager ikke i til-
strækkeligt omfang udgangspunkt i gruppens forudsætninger og motivation for undervisnings-
form. For disse grupper er det centralt, at VEU-aktiviteten opfattes som praksisnær, mens de 
oplever en vis barriere ved typisk skoleundervisning, jf. kapitel 7, bind 2. 

• Der findes hverken på det offentlige eller det private område et samlet rådgivnings- og vej-
ledningssystem, jf. kapitel 3, bind 2, hvorfor det brede og meget varierede VEU-udbud kan være 
svært at overskue. 

• Der er på det videregående VEU-niveau et manglende udbud af uddannelsestilbud inden for 
konkrete fagområder, jf. kapitel 6, bind 1. 

• I det nuværende system sker der kun i yderst begrænset omfang en vurdering og anerkendelse af 
kompetencer, som den enkelte har erhvervet udenfor det etablerede uddannelsessystem, jf. kapi-
tel 5, bind 1. Disse kompetencer er ikke synlige og kan derfor i vidt omfang være reelt uom-
sættelige på arbejdsmarkedet med formindsket mobilitet til følge. Hertil kommer, at delta-
gelsen i uddannelser bliver mindre målrettet og motivationen mindsket, når man skal bruge 
tid på at uddanne sig i det, man kan i forvejen. 

• De styringsmæssige vilkår på det offentlige erhvervsrettede VEU-område, herunder ramme-
styringen, kan være en barriere for en mærkbar styrkelse af indsatsen i form af øget aktivitet 
inden for de nuværende økonomiske rammer, jf. kapitel 8, bind 1. Rammestyringen skyldes 
hensynet til budgetsikkerhed og skal ses i lyset af, at målgruppen omfatter omkring tre fjer-
dedele af arbejdsstyrken, at efterspørgslen efter erhvervsrettet VEU erfaringsmæssigt er me-
get volatil, at deltagerbetalingen er relativt lav set i forhold til de samlede omkostninger 
samt, at 75-90 pct. af aktiviteten udløser løntabsgodtgørelse. Samlet set indebærer dette, at 
selv små stigninger i efterspørgslen kan have store udgiftsmæssige konsekvenser. 

• På det erhvervsrettede VEU-område – under de nuværende styringsvilkår – kan godtgørel-
sesudgifter fortrænge udgifter til drift og udgifter til ledige med ret til selvvalgt uddannelse 
kan fortrænge indsatsen rettet mod beskæftigede. Der er ingen systematisk sammenhæng 
mellem tilskudsstørrelse og samfundsmæssige målsætninger og prioriteter, jf. kapitel 8, bind 
1. 
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4.4 De primære udfordringer knyttet til en styrkelse af VEU-indsatsen 
Sammenlignet med andre lande er VEU-aktiviteten i Danmark høj og udgangspunk-
tet er således godt. Bl.a. i lyset af globaliseringen og den teknologiske udvikling er der 
imidlertid fortsat behov for at styrke VEU-indsatsen, særligt for de udsatte grupper. 
 
Udfordringerne i forhold til en styrkelse af indsatsen kan overordnet set inddeles i 
tre: 
• Styrke og kvalificere efterspørgslen efter VEU. 
• Styrke og målrette udbuddet af VEU. 
• Sikre en hensigtsmæssig styring og finansiering på det offentlige VEU-område, 

der understøtter en styrket VEU-indsats. 
 
Udfordringerne i forhold til at styrke og kvalificere efterspørgslen efter voksen- og efteruddan-
nelse består primært i: 
• At øge motivationen og dermed efterspørgslen efter VEU, herunder især for 

visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer, læse-, skrive- 
og/eller regnesvage og tosprogede med danskproblemer. 

• At stimulere offentlige og private virksomheder til en øget indsats i forhold til 
systematisk kompetenceudvikling og til at blive lærende og udviklende ar-
bejdspladser. 

• At fremme samspillet mellem virksomhederne og de offentlige VEU-udbydere 
med henblik på at understøtte virksomheders og ansattes kompetenceudvik-
ling. 

• At give den enkelte bedre muligheder for at forfølge ønsket om faglig, person-
lig og karrieremæssig udvikling. 

• At afdække og synliggøre de ansattes faktiske kompetencer med henblik på at 
understøtte mobiliteten, udvikle virksomhedernes interne læringsmiljø og 
fremme en målrettet og effektiv indsats. 

• At målrette og kvalificere efterspørgslen med henblik på at styrke de samlede 
effekter af VEU-indsatsen. 

 
De væsentligste udfordringer i forhold til at styrke og målrette udbuddet af offentlig voksen- 
og efteruddannelse består i: 
• At målrette og styrke udbuddet af offentlig VEU, især med sigtet at styrke 

kompetencerne blandt gruppen af ufaglærte, personer med svage/snævre 
kompetencer, læse-, skrive- og regnesvage og tosprogede med danskproble-
mer. 

• At sikre, at der udbydes kurser og uddannelser, der giver mulighed for, at alle 
kan opnå et reelt løft til et nyt formelt kvalifikationsniveau især for personer 
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

• At styrke udbuddet af offentligt udbudte videregående voksenuddannelser 
(VVU) og diplomuddannelser samt styrke mulighederne for som faglært at 
kvalificere sig til optagelse på en videregående uddannelse.  
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• At styrke udbuddet af kurser og uddannelser på videregående niveau i øvrigt 
og sikre en bedre tilpasning til arbejdsmarkedets behov. 

• At gøre dele af de offentlige uddannelsestilbud – især uddannelser målrettet 
visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer og læse-, skrive- 
og/eller regnesvage – mere relevante og fleksible i deres udmøntning forhold 
til den enkeltes arbejdssituation og virksomhedernes behov. 

• At fremme, at uddannelserne målrettes og udmøntes mere fleksibelt, således at 
uddannelserne kan spille bedre sammen med og supplere den læring, der fin-
der sted på arbejdspladsen 

 
En særlig udfordring for den fremtidige VEU-indsats består i, at sikre en hensigtsmæssig 
styring og finansiering på det offentlige VEU-område, der kan understøtte en styrket indsats. Dette 
gælder særligt på det erhvervsrettede område: 
• På det erhvervsrettede område skal der tages højde for en række styringsmæs-

sige problemstillinger, der vil udgøre barrierer for øget aktivitet i lyset af sti-
gende efterspørgsel som følge af globaliseringen, den teknologiske udvikling 
samt udvalgets anbefalinger om en styrket indsats. Det vurderes, at der vil væ-
re plads til en vis stigning i aktiviteten inden for de nuværende styringsmæssige 
rammer. 

• Blandt de styringsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, kan nævnes, at den nuvæ-
rende rammestyring indebærer, at udbuddet på EVE-området kun kan tilpasse 
sig efterspørgslen inden for de fastlagte økonomiske rammer, der er fastlagt af 
hensyn til budgetsikkerheden. Hensynet til budgetsikkerheden skal ses i lyset 
af, at målgruppen omfatter omkring tre fjerdedele af arbejdsstyrken, at efter-
spørgslen erfaringsmæssigt er meget volatil, at deltagerbetalingen er relativt lav 
set i forhold til de samlede omkostninger samt at 75-90 pct. af aktiviteten ud-
løser løntabsgodtgørelse mv. Samlet set indebærer dette, at selv små stigninger 
i efterspørgslen kan have store udgiftsmæssige konsekvenser. 

• Indenfor de økonomiske rammer kan godtgørelse fortrænge tilskud til drift, 
ledige kan fortrænge udgifter til beskæftigede, og der kan opstå udbudspro-
blemer på grund af manglende fleksibilitet i fastsættelse af takster og deltager-
betaling. Fraværet af en systematisk sammenhæng mellem tilskudsstørrelse og 
samfundsmæssige målsætninger og prioriteter på AMU indebærer, at størrel-
sen af tilskuddene ikke nødvendigvis afspejler de politiske prioriteter, herun-
der hensynet til at styrke indsatsen i forhold til de kortere uddannede. 

• Der kan samtidig være en udfordring i at sikre, at VEU-indsatsen i højere grad 
synliggøres og prioriteres af institutioner, der er godkendt til at udbyde er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesni-
veau. Dette gælder særligt på institutioner, hvor VEU-indsatsen udgør en 
marginal aktivitet i den samlede omsætning, og dermed er i risiko for for-
trængning af institutionernes øvrige aktiviteter. 
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5. Styrke og kvalificere efterspørgslen efter VEU 

5.1 Indledning og sammenfatning 
Forandringerne på arbejdsmarkedet og de ændrede kompetencebehov hos virksom-
hederne og i arbejdsstyrken rummer, set i lyset af udvalgets kortlægning af voksen- 
og efteruddannelsesindsatsen, en række udfordringer i forhold til den fremtidige 
samlede VEU-indsats. 
 
Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører nye behov for kompetencer 
hos virksomhederne og i arbejdsstyrken. Samtidig indebærer udviklingen, at efter-
spørgslen efter arbejdskraft med begrænsede og snævre almene og faglige kompeten-
cer fremover vil falde, mens efterspørgslen efter arbejdskraft med højere faglige 
kompetencer og evnen til at omstille sig til nye jobfunktioner må forventes at stige.  
 
Denne udvikling indebærer et øget behov for kompetenceudvikling for alle på ar-
bejdsmarkedet uanset deres formelle uddannelsesniveau, men indebærer især stigen-
de krav til opkvalificering og uddannelse for ufaglærte og personer med svage eller 
snævre kompetencer.   
  
Udvalgets kortlægning viser, at de fleste faggrupper deltager aktivt i VEU, men kort-
lægningen viser også, at ufaglærte og personer med svage og/eller snævre kompeten-
cer i mindre omfang end andre grupper deltager i VEU. Generelt gælder, at jo højere 
uddannelsesbaggrund desto højere deltagelse i VEU – internt som eksternt. 
 
Kortlægningen viser desuden, at den primære begrundelse for deltagelse i uddannelse 
for samtlige grupper uanset uddannelsesbaggrund er ønsket om personlig og karrie-
remæssig udvikling, men også ”krav fra nuværende job” har stor betydning for delta-
gelse i erhvervsrettet offentlig VEU, interne kurser og private kurser. 
 
Kortlægningen viser samtidig, at knap halvdelen af virksomhederne, 45 pct., ikke har 
haft medarbejdere på eksterne eller interne kurser inden for det seneste år. Virksom-
hederne er hovedsageligt små og mellemstore virksomheder. Tilsammen beskæftiger 
disse virksomheder omkring 13 pct. af alle ansatte. 
 
Set i lyset af udvalgets kortlægning består udfordringerne i forhold til at styrke og kvali-
ficere efterspørgslen efter voksen- og efteruddannelse primært i: 
 
• At øge motivationen for og efterspørgslen efter offentlig eller privat VEU, 

herunder især for visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer, 
læse-, skrive- og/eller regnesvage og tosprogede med danskproblemer. 

• At stimulere offentlige og private virksomheder til en øget indsats i forhold til 
systematisk kompetenceudvikling og til at blive lærende og udviklende ar-
bejdspladser. 
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• At fremme samspillet mellem virksomhederne og de offentlige VEU-udbydere 
mhp. at understøtte virksomheders og ansattes kompetenceudvikling. 

• At give den enkelte bedre muligheder for at forfølge ønsket om faglig, person-
lig og karrieremæssig udvikling. 

• At afdække og synliggøre de ansattes faktiske kompetencer med henblik på at 
understøtte mobiliteten, udvikle virksomhedernes interne læringsmiljø og 
fremme en målrettet og effektiv indsats. 

• At målrette og kvalificere efterspørgslen mhp. at styrke de samlede effekter af 
VEU-indsatsen. 

 
Udvalgets kortlægning peger entydigt på, at såvel private som offentlige virksomhe-
der spiller en central rolle for ansattes kompetenceudvikling. Udvalgets kortlægning 
har desuden bekræftet, at læring og kompetenceudvikling i meget høj grad finder sted 
på arbejdspladsen og i tilknytning til jobbet, og ikke kun gennem formaliseret VEU.1  
 
Kortlægningen viser også, at en tæt dialog mellem ledelse, den nærmeste leder og 
medarbejdere har stor betydning for ansattes kompetenceudvikling, og at arbejds-
markedets parter har en vigtig rolle for efterspørgslen efter VEU. Dette sikres i dag 
bl.a. ved, at arbejdsmarkedets parter er tæt inddraget i udviklingen af VEU-indsatsen.  
 
Kortlægningen viser desuden følgende om efterspørgslen efter VEU: 
• At mere end 60 pct. af de beskæftigede og ledige i 2004 har deltaget mindst en 

gang i enten offentlig VEU, privat organiserede kurser eller intern efteruddan-
nelse på arbejdspladsen.  

• At ufaglærte deltager mindre i VEU end andre faggrupper. Gruppen udgør 
knap 29 pct. af deltagerne men 35 pct. af arbejdsstyrken.   

• At godt 40 pct. af de beskæftigede i 2004 deltog i interne kurser, mens godt 30 
pct. deltog i private eksterne kurser. Godt halvdelen af de beskæftigede deltog 
desuden i uformelle læringsaktiviteter på arbejdspladsen. 

• At læsesvage ikke deltager i VEU i samme udstrækning som ikke-læsesvage, 
men i den udstrækning de faktisk deltager, viser undersøgelser, at deres udbyt-
te er på højde med andre gruppers. 

 
I forhold til virksomhedernes brug af VEU viser kortlægningen: 
• At knap halvdelen af virksomhederne, 45 pct., ikke har haft medarbejdere på 

eksterne eller interne kurser inden for det seneste år (51 pct. af de private og 
11 pct. af de offentlige virksomheder).  

• Virksomheder, der ikke har haft medarbejdere på VEU i 2004, beskæftiger 13 
pct. af samtlige ansatte. I den private sektor er 16 pct. ansat på virksomheder, 
der ikke har haft medarbejdere på VEU i det seneste år. I den offentlige sektor 
drejer det sig om 3 pct. af de ansatte. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Analyser vedr. voksen- og efteruddannelse: ”Brugerundersøgelse” og ”Analyse af virksomhedernes brug af VEU”, 
2005. 
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• At deltagelse i VEU-aktiviteter er relativt lav blandt små og mellemstore virk-
somheder, herunder især i mindre virksomheder med under 10 ansatte.  

• At små virksomheder benytter sig mere af eksterne kompetenceudviklingsak-
tiviteter, mens private virksomheder med mere end 49 ansatte og offentlige 
virksomheder med mere end 9 ansatte benytter sig mere af interne end ekster-
ne efteruddannelsesaktiviteter.  

• At halvdelen af de private virksomheder angiver, at de ikke foretager systema-
tiske vurderinger af medarbejdernes behov for VEU. Blandt de offentlige 
virksomheder er det hver syvende virksomhed. Disse virksomheder beskæfti-
ger ca. 17 pct. af alle ansatte – 20 pct. af de ansatte i den private sektor og 7 
pct. af de ansatte i den offentlige sektor. Gruppen af ufaglærte er i mindre om-
fang end andre grupper ansat på virksomheder, der angiver at vurdere uddan-
nelsesbehovet. For de virksomheder, som angiver, at de systematisk afdækker 
behovene, er der ikke viden om, hvor stor en andel af medarbejderne, det om-
fatter. 

• At aftaler om efteruddannelse i overenskomstaftalerne spiller en begrænset 
rolle som konkret anledning til VEU, men i højere grad har en dagsordensæt-
tende funktion. 

 
Set i lyset af trepartsudvalgets kortlægning vurderes det, at en styrket og kvalificeret 
efterspørgsel efter VEU især kan fremmes ved: 
   
• Systematisk kompetenceudvikling af de ansatte i virksomhederne 
• Bedre vejledning og rådgivning om VEU til beskæftigede og virksomheder  
• Øget anerkendelse af realkompetence  
• Forbedret samspil mellem virksomheder og offentlige VEU-udbydere  
 
Efterspørgslen efter VEU kan ikke ses uafhængigt af de styrings- og finansierings-
mæssige rammer og vilkår for VEU. Etablering af eventuelle opsparingsordninger til 
finansiering af VEU vil også kunne bidrage til at styrke efterspørgslen efter VEU. 
Dette behandles i kapitel 8 om styring og finansiering.   
 
I kapitlet præsenteres en række mulige løsningsbidrag, der vil kunne medvirke til at 
styrke ansattes og virksomheders efterspørgselen efter VEU, herunder løsningsbi-
drag, der sigter på at give den enkelte lønmodtager forbedrede incitamenter og mu-
ligheder for at kunne deltage i VEU med henblik på at forfølge faglig, personlig og 
karrieremæssig udvikling: 
 
Løsningsbidragene omfatter følgende:  
• Systematisk kompetenceudvikling i virksomhederne  
• Landsdækkende kampagner om systematisk kompetenceudvikling 
• Uddannelsestilbud til ledere, mellemledere og uddannelsesansvarlige   
• Netværksinitiativer om systematisk kompetenceudvikling 
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• Præmieringsordninger om kompetenceudvikling  
 
• Etablering af en offentlig vejledningsportal til VEU 
• Etablering af en landsdækkende hotline om VEU 
• Voksenvejledning og rådgivning på offentlige VEU-uddannelsesinstitutioner 
• Opsøgende voksenvejledning og rådgivning om VEU fra organisationer 
 
• Vejledning og rådgivning om anerkendelse af realkompetence 
• Synliggørelse af den enkeltes realkompetencer 
• Adgang til kompetencevurdering og anerkendelse af realkompetence 
 
• Rådgivning om kompetenceudvikling til små og mellemstore virksomheder  
• Kompetencecentre på erhvervsrettede VEU-institutioner 
• Etablering af et nationalt videncenter for kompetenceudvikling 
 
I de følgende fire afsnit præsenteres ovenfor nævnte løsningsbidrag. Realisering af 
disse initiativer vil for en stor dels vedkommende være udgiftskrævende, idet den 
forventede afledte højere efterspørgsel efter VEU medfører en større offentligt fi-
nansieret aktivitet. En vurdering af de specifikke økonomiske omkostninger, der 
knytter sig til realisering af de enkelte løsningsbidrag behandles under de enkelte løs-
ningsbidrag i de følgende afsnit.  
 
 
5.2 Systematisk kompetenceudvikling i virksomheder  
Udvalgets kortlægning har vist, at arbejdspladsernes læringskultur og virksomheder-
nes investeringer i kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning er nogle af de 
faktorer, som har betydning for kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Dette har 
stor betydning for virksomhedernes efterspørgsel efter eksterne private såvel som 
offentlige voksen- og efteruddannelser. På store virksomheder er arbejdet med kom-
petenceudvikling mere formaliseret end på små og mellemstore virksomheder, der 
generelt set har andre betingelser og behov for at arbejde med kompetenceudvikling, 
og som oplever en række barrierer for brug af VEU.  
 
Udvalgets analyser peger samtidig på, at motivation spiller en afgørende rolle for del-
tagelse i VEU, og at især ufaglærte og læse- og skrivesvage på arbejdsmarkedet er 
mindst motiverede for VEU. Det gælder generelt, at disse grupper er mindre opsø-
gende i forhold til VEU og mange finder heller ikke, at de har et uddannelsesbehov. 
Mangelfulde grundlæggende og almene færdigheder udgør samtidig ofte en barriere 
for deltagelse. Deres deltagelse begrænses endvidere af manglende prioritering fra 
virksomhedernes side. Kortlægningen viser samtidig, at opbakning fra ledelsen og 
nærmeste leder på den enkelte arbejdsplads spiller en meget vigtig rolle for ansattes 
kompetenceudvikling.  
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En styrket og kvalificeret efterspørgsel efter VEU er ikke kun et spørgsmål om at 
fremme og forbedre virksomhedernes brug af de offentlige voksen- og efteruddan-
nelser. En samlet strategi for arbejdsstyrkens kompetenceudvikling må i høj grad og-
så forholde sig til, hvordan de ansattes kvalifikationer og kompetencer udvikles gen-
nem virksomhedsorganiseret læring og intern efteruddannelse. 
 
Den fremtidige indsats for at styrke systematisk kompetenceudvikling i både private 
og offentlige virksomheder må derfor sigte mod at fremme et dobbelt formål. Der er 
behov for initiativer, der kan bidrage til at stimulere virksomhederne til at styrke læ-
ring og kompetenceudvikling på arbejdspladsen, og som herunder kan bidrage til at 
styrke virksomhedernes uddannelsesplanlægning og fremme effektive investeringer i 
kompetenceudvikling.  
 
For de mindre virksomheder vil systematisk kompetenceudvikling ofte ikke være den 
primære vej til at sætte fokus på de ansattes opkvalificering. Der er derfor behov for 
andre initiativer, der retter sig mod små og mellemstore virksomheder baseret på de-
res særlige behov. Der er samtidig behov for initiativer, der generelt understøtter og 
kvalificerer virksomhedernes efterspørgsel efter offentlig VEU, med henblik på at 
brugerne opnår en mere optimal udnyttelse af de offentlige VEU-tilbud.  
 
Aktørerne på arbejdsmarkedet, herunder de konkrete arbejdsgivere, ledere og med-
arbejdere spiller en vigtig rolle i forhold til at stimulere efterspørgslen efter VEU. En 
samlet strategi, der sigter på at stimulere virksomhedernes håndtering af kompeten-
cebehov og til at indtænke VEU i opkvalificering af de ansatte, må derfor bygge på 
en aktiv medvirken fra arbejdsgivere og lønmodtagere, og at arbejdsmarkedets parter 
er tæt inddraget i styringen af VEU-indsatsen.  
 
I lyset af udvalgets drøftelser er der behov for at overveje, hvordan systematisk 
kompetenceudvikling i virksomhederne bedst muligt kan understøttes og fremmes 
gennem tiltag der, ud fra en tilbudsorienteret synsvinkel, skal kunne bruges af virk-
somhederne og deres ansatte.  På denne baggrund kan følgende løsningsbidrag over-
vejes: 
 
5.2.1 Systematisk kompetenceudvikling i virksomhederne 
  
Systematisk kompetenceudvikling 
En styrket systematisk kompetenceudvikling i virksomhederne og en styrkelse af 
virksomhedernes interne læringsmiljø, herunder løsninger der fremmer dialogen mel-
lem ledelse, nærmeste leder og medarbejdere om uddannelsesplanlægning, MUS-
samtaler, læring på jobbet og andre former for kompetenceudvikling mv., vil kunne 
styrke efterspørgslen efter VEU. Der er, viser udvalgets kortlægning, i betydeligt om-
fang allerede erfaringer med aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om kompeten-
ceudvikling og uddannelsesplanlægning mv. i overenskomsterne på arbejdsmarkedet.  
Det kan i denne sammenhæng overvejes at etablere en internetbaseret adgang til me-
toder og redskaber, der kan understøtte systematisk kompetenceudvikling. Der fin-
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des allerede en del redskaber bl.a. udviklet af brancheorganisationer mv., og der ar-
bejdes i forbindelse med regeringens realkompetenceinitiativ på at udvikle redskaber 
til afdækning og dokumentation af kompetencer i arbejdslivet. 
 
Vurdering: 
Uddannelsesplanlægning og systematisk kompetenceudvikling i virksomhederne, der 
er etableret af arbejdsmarkedets parter, bidrager til at kvalificere uddannelsesplanlæg-
ning i virksomhederne samt styrker ansatte og virksomheders efterspørgsel efter 
VEU. En øget brug af disse instrumenter, vil også kunne medføre en øget efter-
spørgsel efter offentlig VEU. 
 
5.2.2 Landsdækkende kampagner om systematisk kompetenceudvikling 
 
Kampagner – forskellige aktører 
Det kan overvejes at iværksætte kampagner om VEU i virksomhederne med henblik 
på at synliggøre værdien af at styrke virksomhedernes læringsmiljø, kompetenceud-
vikling og at fremme systematisk kompetenceudvikling. De mulige aktører kan være 
sektor- og brancheorganisationer, regionale erhvervsaktører og lokale og regionale 
skolesamarbejder i samarbejde med virksomhederne mv.  
 
Det kan endvidere overvejes at gennemføre en offentlig informationsindsats om 
VEU og voksenvejledning herom med henblik på, at eksisterende og evt. nye vejled-
ningstilbud synliggøres over for virksomheder og borgere, jf. afsnit 5.3.  
 
Vurdering:  
Kampagner, der sætter fokus på kompetenceudvikling, vil kunne bidrage til at frem-
me virksomhedernes motivation og kendskab til VEU og systematisk kompetence-
udvikling. Initiativet vil medføre udgifter til kampagneaktiviteter og administration 
heraf samt udgifter til etablering og drift af en internetportal. En forbedret informa-
tionsindsats vil også være med til at målrette efterspørgslen, herunder til valg af 
VEU-aktiviteter som afholdes internt eller med brug af private udbydere af VEU. 
 
5.2.3 Uddannelsestilbud til ledere, mellemledere og uddannelsesansvarlige   
Det kan overvejes at forbedre uddannelsestilbud om systematisk kompetenceudvik-
ling for ledere, mellemledere og uddannelsesansvarlige med henblik på at styrke virk-
somhedernes læringsmiljø og en større professionalisering af virksomhedernes ud-
dannelsesplanlægning og kompetenceudvikling for alle medarbejdergrupper. Det kan 
bl.a. ske gennem videreudvikling af AMU’s uddannelser for ledere blandt ufaglærte 
og faglærte (fx linie-ledere og arbejdsledere), gennem videreudvikling af diplom- og 
akademiuddannelsen i ledelse og gennem videreudvikling af uddannelses- og rådgiv-
ningstilbud i regi af arbejdsmarkedets parter. 
   
Vurdering:  
Forbedrede uddannelsestilbud målrettet ledere og uddannelsesansvarlige mv. vil 
kunne bidrage til at styrke virksomhedernes læringskultur og kvalificere virksomhe-
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dernes systematiske kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning. En offentlig 
udbygning af sådanne uddannelsestilbud kan give risiko for dødvægtstab i forhold til 
et eksisterende privat udbud. Evt. udvikling af uddannelser i det offentlige udbud 
forudsætter midler til udvikling og kvalitetssikring af uddannelsestilbuddene.  
 
5.2.4 Netværksinitiativer om systematisk kompetenceudvikling 
 
Nationalt netværksprogram 
Det kan overvejes at etablere et nationalt netværksprogram for små og mellemstore 
virksomheder om systematisk kompetenceudvikling. Programmet skal fremme net-
værksaktiviteter om VEU, som kunne iværksættes af brancheorganisationer og VEU- 
uddannelsesinstitutionssamarbejder, men som også kunne omfatte fx regionale og 
lokale erhvervspolitiske aktører, som har erfaring med at arbejde med små og mellem 
store virksomheder. Statslig støtte kan evt. gives til igangsætning af aktiviteter, men 
netværksaktiviteter bør i øvrigt være selvfinansierende bl.a. via deltagende virksom-
heder, regionale udviklingsordninger, brancheorganisationer mv.  
 
Vurdering:  
Etablering af et nationalt netværksprogram vil kunne bidrage til at kvalificere de 
mindre virksomheders systematiske kompetenceudvikling og uddannelsesplanlæg-
ning. For at opnå den største effekt vil etablering af et netværksprogram forudsætte, 
at der stilles midler til rådighed herfor – enten fra staten og/eller fra parterne, evt. i 
regi af sektorer og brancher. Det forudsætter desuden, at der opbygges den nødven-
dige programadministration samt iværksættes informationsaktiviteter for at nå de 
mindre virksomheder.  
 
5.2.5 Præmieringsordninger af kompetenceudvikling 
Det kan overvejes at etablere en generel og landsdækkende forsøgsordning med en 
”Kompetencepris” primært i forhold til private virksomheder og/eller overvejes, 
hvordan præmieringsordninger kan udbredes inden for de enkelte sektorer og bran-
cher.  
 
Der findes i dag erfaringer med præmieringsordninger inden for den offentlige sek-
tor i form af fx kvalitetsprisen, og der er inden for visse private sektorer erfaring med 
kvalitetscertifikater, som også omhandler kompetencer. Der er endvidere mange 
udenlandske erfaringer med ordninger som bl.a. ”Investors in People” initiativet i 
UK, der også har været afprøvet i en række private større danske virksomheder.   
 
Vurdering:  
Præmieringsordninger vil skabe øget opmærksomhed om god praksis i forhold til 
kompetenceudvikling i virksomhederne og vil dermed kunne bidrage til at motivere 
andre virksomheder til at arbejde målrettet med systematisk kompetenceudvikling. 
Det må antages, at effekten er størst for de allerede mest motiverede virksomheder. 
Der forventes begrænsede merudgifter til etablering af en præmieringsordning samt 
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administration. Ordningen forudsættes finansieret i et samarbejde mellem det offent-
lige og de organisationer, der medvirker. 
 
 
5.3 Bedre vejledning og rådgivning om VEU til ansatte og virksomheder  
Bedre vejledning og rådgivning om VEU til henholdsvis ansatte og virksomheder 
skal bidrage til, at såvel beskæftigede som virksomheder, ud fra en tilbudsorienteret 
synsvinkel, får en let og overskuelig adgang til vejledning og rådgivning, herunder og-
så en uafhængig adgang til vejledning og rådgivning om VEU, kompetenceudvikling 
og beskæftigelsesmuligheder. Det er i denne sammenhæng afgørende, at en styrket 
indsats tilgodeser henholdsvis ansattes behov for vejledning og virksomheders speci-
fikke behov for rådgivning om VEU.  
 
Kortlægningen af VEU-området har bekræftet, at der er et manglende kendskab til 
og brug af de vejledningstilbud, der i dag findes inden for VEU-området. Vejledning 
af voksne tilbydes mange steder, men det er svært at få overblik over udbuddet, især 
hvis man ikke er afklaret på, hvad man søger efter, og vejledningen er utilstrækkelig i 
forhold til voksne i beskæftigelse, og herunder især dem, der er mindst motiveret for 
uddannelse. Det gælder især for ufaglærte medarbejdere og personer i øvrigt med 
svage og/eller snævre kompetencer – der ikke selv er opsøgende i forhold til mulig-
heder for VEU.  
 
Samtidig er det eksisterende informations- og vejledningssystem præget af, at de 
mange aktører ikke koordinerer indsatsen, og det kan være svært for både virksom-
heder og medarbejdere at skabe sig et overblik over, hvor man skal henvende sig.  
 
Analyser af motivation og barrierer for deltagelse i VEU viser desuden, at det især 
for personer med ringe motivation for VEU i vid udstrækning er kollegaer, tillids-
mænd og den nærmeste leder på arbejdspladsen, der udgør et omdrejningspunkt for 
motivation og understøtning af medarbejderes deltagelse i kompetenceudvikling og 
VEU. 
 
Arbejdsmarkedets parter, uddannelsesambassadører, konsulenter fra uddannelsesin-
stitutioner og organisationer og offentlige aktører, fx AF, spiller ligeledes en væsent-
lig rolle i forhold til vejledning af ansatte og rådgivning af virksomheder om kompe-
tenceudvikling og VEU. Det gælder ikke mindst i forhold til en opsøgende vejled-
ning på den enkelte arbejdsplads, hvor der er gode erfaringer med forskellige ordnin-
ger etableret af arbejdsmarkedets parter.    
 
En mere målrettet og styrket voksenvejledningsindsats må omfatte både landsdæk-
kende, regionale og lokale vejlednings- og rådgivningsmuligheder, der tilsammen kan 
dække behovet for vejledning og rådgivning fra den selvhjulpne til brugere med sær-
lige vejledningsbehov. Det må bl.a. forudsættes, at den opsøgende vejlednings- og 
rådgivningsindsats styrkes i forhold til ansatte og virksomheder, der i dag kun i be-
grænset omfang eller slet ikke benytter VEU. 
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Det må desuden medtænkes, hvordan adgang til kompetencevurdering og anerken-
delse af realkompetence kan understøttes og fremmes via voksenvejledningstilbud-
dene, således at dette kan indgå i vejledningsprocessen for den enkelte og i forhold til 
rådgivning af virksomhederne. 
 
Det er samtidig afgørende, at virksomheder, medarbejdere og enkeltpersoner kanali-
seres til den for dem mest relevante vejledning og rådgivning, og at der herfra visite-
res videre. Det medfører, at der til løsning af såvel et individuelt vejlednings- og af-
klaringsbehov som en virksomheds rådgivningsbehov ofte vil være brug for et sam-
spil mellem forskellige vejlednings- og rådgivningsmuligheder og aktører inden for 
VEU-området.  
 
Det er derfor vigtigt, at vejledning og rådgivning sker i et samspil mellem de offentli-
ge aktører, der er forpligtiget til at stille et differentieret og målrettet tilbud til rådig-
hed. Det gælder i forhold til uddannelsesinstitutionerne og i forhold til Arbejdsfor-
midlingen og kommunerne, som fra den 1. januar 2007 organiseres i jobcentre, hvor-
fra den beskæftigelsesrettede indsats ydes til såvel forsikrede som ikke-forsikrede le-
dige. Vejledningen fra jobcentrene vil være fokuseret på job ud fra en viden om og 
overblik over arbejdsmarkedets behov for ansatte med bestemte typer af kvalifikati-
oner. Vejledningen kan også indeholde oplysninger om muligheden for seks ugers 
selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. 
 
I den fremtidige struktur vil beskæftigelsesregionernes koordineringsopgave i forhold 
til vejledning bestå i at forsyne de øvrige vejledningsordninger, jobcentrene, de fagli-
ge organisationer mv. med aktuel og relevant viden om udviklingen på arbejdsmar-
kedet. 
 
Etablering af lokale/regionale vejledernetværk og uddannelsesinstitutionssamarbej-
der om voksenvejledning af ansatte og rådgivning af virksomheder vil ligeledes kun-
ne bidrage til at styrke koordineringen af indsatsen.  
 
Det er i den forbindelse afgørende, at de samlede vejlednings- og rådgivningsres-
sourcer, der er til rådighed, spiller sammen og kan udnyttes optimalt, og at der ikke 
opbygges bureaukratiske – og parallelle – eller store systemer, der kan komme til at 
stille sig hindrende i vejen for en målrettet og effektiv vejledning og rådgivning. I ly-
set af udvalgets kortlægning og analyser kan følgende løsningsbidrag overvejes: 
 
5.3.1 Etablering af en offentlig vejledningsportal til VEU 
Det kan overvejes at udbygge Uddannelsesguiden (ug.dk), som i dag er målrettet de 
unge, med en særlig indgang for virksomheder og voksne, der søger hurtig, præcis og 
opdateret information om kompetenceafklarings- og uddannelsesmuligheder for 
voksne. Portalens oplysninger bør være underbygget af oplysninger – på landsplan 
og regionalt - om offentlig VEU, og vil bl.a. forudsætte, at Vidar - portalen for det 
samlede udbud af VEU i Danmark, fuldt ud integreres i Uddannelsesguiden. 
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Det kan endvidere overvejes, at der på Portalen udvikles et søgesystem, der gør vif-
ten af uddannelsestilbud overskuelig, og som gør det nemt at finde henvisning til ud-
dannelsesinstitutioner og andre relevante rådgivere. Herudover kunne det overvejes, 
at give private udbydere mulighed for at informere om deres udbud på portalen.  
 
Vurdering:  
En offentlig vejledningsportal med et overskueligt søgesystem vil kunne bidrage til at 
give voksne og virksomheder bedre og lettere adgang til at få overblik over det sam-
lede VEU-udbud og vil kunne bidrage til en mere målrettet efterspørgsel. Portalen vil 
indebære forholdsvis store udgifter til udvikling og drift. 
 
5.3.2 Etablering af en landsdækkende hotline om VEU 
Det kan overvejes at etablere en landsdækkende hotline, der telefonisk, via mail og 
på andre måder skaber mulighed for en personlig vejledning om VEU. Hotlinen vil 
kunne give den motiverede, men ikke netsøgende, en uafhængig information og vej-
ledning.  
 
Den vil samtidig være et tilbud til voksne og virksomheder, der har behov for prak-
tisk hjælp til at bruge Portalen. Hotlinen vil endvidere kunne henvise til relevante 
uddannelsesinstitutioner, anden vejledning og rådgivning eller fx en realkompetence-
vurdering, og kunne tilbyde vejledning uden for normal arbejdstid.  
 
Vurdering:  
En landsdækkende Hotline vil kunne bidrage til at give voksne og virksomheder, der 
selv er opsøgende, adgang til en uafhængig og personlig vejledning og rådgivning om 
VEU og især tilgodese dem, der ikke er fortrolige med internetbaseret information, 
og som ønsker en anonym vejledning. En hotline vil forudsætte større udgifter til 
udvikling/etablering og til drift.  
 
5.3.3 Voksenvejledning og rådgivning på offentlige VEU-uddannelsesinstitu-
tioner 
Uddannelsesvejledning af voksne på uddannelsesinstitutioner, der udbyder VEU, 
sker ikke i dag særlig systematisk og foregår kun i begrænset omfang, og der findes 
ikke inden for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser en lovfæstet forpligti-
gelse til at tilbyde vejledning. Det kan overvejes, hvordan der, også på alle erhvervs-
rettede VEU-institutioner, kan skabes en synlig og kvalificeret vejledning, fx gennem 
ansættelse af voksenvejledere, og hvordan institutionerne kan forpligtes til at tilbyde 
voksenvejledning bl.a. inden for rammerne af lokale udannelsesinstitutionssamarbej-
der.  
 
For mange voksne og virksomheder, der efterspørger VEU, vil vejledning og rådgiv-
ning på uddannelsesinstitutionerne være en vigtig kilde til afklaring af uddannelses-
behov og muligheder.  
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Det kan endvidere overvejes at forpligte offentlige udbydere af VEU og andre insti-
tutioner, der udøver uddannelses- og erhvervsvejledning, til at etablere loka-
le/regionale vejledernetværk eller mødesteder, der kan bidrage til at fremme og ko-
ordinere opsøgende vejledning og samarbejdet herom med andre relevante vejled-
ningsaktører 
 
Det kan desuden overvejes at forpligte institutioner, der udbyder VEU, til også at til-
byde opsøgende voksenvejledning til ansatte og rådgivning til virksomheder som led 
i deres generelle vejledningsforpligtigelse.  
 
Vurdering:  
Uddannelsesinstitutionernes forpligtigelse til at give voksenvejledning vil kunne bi-
drage til at forbedre de offentlige VEU-institutioners vejledning og rådgivning og 
styrke en målrettet efterspørgsel efter VEU. Det vil samtidig kunne bidrage til, at de 
samlede vejledningsressourcer udnyttes bedre, men der kan også være en risiko for 
institutionsafhængig vejledning. Det kan ikke forudsættes at udgifterne hertil kan af-
holdes inden for eksisterende økonomiske rammer for uddannelsesinstitutionerne, 
hvorfor dette løsningsbidrag indebærer, at uddannelsesinstitutionerne understøttes 
økonomisk til en øget vejlednings- og rådgivningsindsats.  
 
5.3.4 Opsøgende voksenvejledning og rådgivning om VEU fra organisationer  
Opsøgende vejledning og rådgivning, som foretages af faglige organisationer, bran-
cheorganisationer, uddannelsesambassadører og tillidsmænd, spiller en vigtig rolle for 
at nå de grupper, der oplever de største barrierer for deltagelse i VEU. 
 
Det kan i denne sammenhæng overvejes at etablere ordninger med uddannelsesam-
bassadører i virksomheder, der har til formål at motivere medarbejdere, herunder 
især ufaglærte, til at deltage i VEU. Sådanne ordninger forudsætter involvering af ar-
bejdsmarkedets parter. Det kunne desuden overvejes, at uddannelsesambassadører 
kunne understøttes gennem et ”ambassadørkursus”.  
 
Det kan endvidere overvejes, hvordan arbejdsmarkedets parter i øvrigt kan medvirke 
til at styrke vejledning og rådgivning om VEU og kompetenceudvikling på den en-
kelte arbejdsplads. Det kunne fx ske i form af fælles initiativer, kampagner mv. inden 
for de forskellige sektorer og brancher jf. afsnit 5.2.2, der har til formål at fremme 
kendskabet til VEU og til hvordan kompetenceudvikling på arbejdspladsen kan 
fremmes.  
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Vurdering:  
Opsøgende voksenvejledning og især uddannelsesambassadører vil kunne bidrage til 
at fremme vejledning om VEU og rådgivning om kompetenceudvikling på den en-
kelte arbejdsplads og vil kunne styrke efterspørgsel efter VEU. Det gælder især i for-
hold til gruppen af ikke-brugere, herunder grupper der er mindst motiverede for del-
tagelse i VEU. ”Ambassadørkursus” forudsætter finansiering til udvikling og drift.  
 
 
5.4 Øget anerkendelse af realkompetence 
Voksne tilegner sig kompetencer mange steder uden for det formelle uddannelsessy-
stem. Læring på arbejdspladsen spiller, som også kortlægningen har vist, en stor rolle 
i den samlede VEU-indsats.  Et væsentligt element i en styrket VEU-indsats må der-
for rettes mod at skabe optimale betingelser for, at den enkelte kan bygge videre på 
sin viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået, gen-
nem vurdering, anerkendelse og dokumentation af realkompetencer. Det gælder ikke 
mindst for dem, som aldrig har fået en kompetencegivende uddannelse.  
 
Kortlægningen viser, at muligheder for anerkendelse af realkompetence kun anven-
des i begrænset omfang. Men erfaringer viser også, at der er et stort potentiale. Det 
gælder ikke mindst i forhold til at fremme deltagelse i VEU for dem med de laveste 
formelle kompetencer.  
 
Udvalgets kortlægning viser, at voksne kan få et mere individuelt og målrettet tilrette-
lagt uddannelsesforløb på baggrund af en kompetencevurdering. Bedre muligheder 
for at få anerkendt og dokumenteret realkompetencer kan derfor bidrage til under-
støtte den enkeltes beskæftigelse og mobilitet på arbejdsmarkedet. 
 
Mange voksne, herunder især ufaglærte, deltager ikke i VEU på grund af manglende 
motivation. Erfaringerne viser, at for mange voksne er en dokumentation og aner-
kendelse af deres kompetencer af stor betydning for deres kompetenceudvikling. Det 
gælder både i forhold til deltagelse i VEU og deltagelse i læringsaktiviteter på ar-
bejdspladsen.2 
 
Dermed kan øget anvendelse af realkompetencevurderinger medvirke til at nedbryde 
barrierer og gøre afviklingen af VEU mere effektiv til gavn for deltagere og virksom-
heder via kortere uddannelsesforløb. Bortset fra udviklingsomkostninger vil øget an-
vendelse af realkompetencevurdering dermed også isoleret set kunne indebære of-
fentlige mindreudgifter af en vis størrelsesorden.  
 
Mange virksomheder oplever, at de ikke har overblik over medarbejdernes kompe-
tencer og virksomhedens uddannelsesbehov. Det gælder ikke mindst små og mellem-
store virksomheder. Erfaringer viser, at vurdering og anerkendelse af kompetencer 
bidrager til at øge virksomhedernes viden om deres ansattes kompetencer, og at det 
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Effektanalyse af IKA, Rambøll 2005. 
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bidrager til at identificere uddannelsesbehov og fremmer en mere kvalificeret og mål-
rettet brug af de offentlige uddannelser.3  
 
Det er imidlertid afgørende, at der er tillid til både vurdering og dokumentation af 
realkompetencer. Det gælder både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Det 
stiller en række krav til uddannelsesinstitutionerne, som har et ansvar for kompeten-
cevurdering og anerkendelse i forhold til uddannelserne. Vurdering og anerkendelse 
af realkompetence, som er tilegnet uden for det formelle uddannelsessystem, stiller i 
denne sammenhæng særlige krav til bl.a. vurderings- og bedømmelsesformer.  
 
Synliggørelse og adgang til vurdering og anerkendelse af realkompetencer inden for 
VEU-området kan især koncentreres om følgende mulige løsningsbidrag: 
 
5.4.1 Vejledning og rådgivning om anerkendelse af realkompetence 
Voksne og virksomheder skal have en let og overskuelig adgang til information og 
vejledning om ordninger for merit og anerkendelse af realkompetence i uddannelser-
ne, herunder om ordninger for dokumentation af kompetencer erhvervet i arbejdsli-
vet og i fritidslivet. 
 
Der kan her være tale om adgang til information og vejledning både på de enkelte 
uddannelsesinstitutioner, i vejledningssystemet, på jobcentrene og hos organisatio-
nerne, herunder rådgivning om indsamling af relevant dokumentation for erhvervede 
kompetencer, f.eks. ved brug af it-baserede værktøjer. Herudover skal der via offent-
lige vejledningsportaler være adgang til information om muligheder for merit og an-
erkendelse af realkompetence samt links til forskellige it-baserede værktøjer, som 
voksne individuelt, eller sammen med deres arbejdsplads, kan benytte.   
 
Vurdering:  
Vejledning om dokumentation, vurdering og anerkendelse af realkompetence vil bi-
drage til at skabe større motivation for realkompetencevurdering og efterspørgsel ef-
ter VEU. En vejlednings- og rådgivningsindsats vedr. anerkendelse af realkompeten-
ce skal ses i sammenhæng med løsningsbidrag om voksenvejledning generelt, herun-
der udgifterne forbundet hermed, jf. afsnit 5.3. 
 
5.4.2 Synliggørelse af den enkeltes realkompetencer 
Udvikling af redskaber til beskrivelse og dokumentation af realkompetencer, der er 
erhvervet i henholdsvis arbejdslivet og i fritidslivet, vil være nødvendige for en smi-
dig og troværdig brug af realkompetencevurdering i voksen- og efteruddannelserne. 
Redskaberne kan fx give den enkelte voksne et let tilgængeligt værktøj til at udarbej-
de en personlig kompetencemappe (en port-folio), der bl.a.  indeholder en beskrivel-
se af kompetencer, joberfaringer og dokumentation fra uddannelses-, beskæftigelses- 
og fritidsaktiviteter, og som også kan være brugbar i forhold til jobsøgning og be-
skæftigelse.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Effektanalyse af IKA, Rambøll 2005. 
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Undervisningsministeriet har aktuelt igangsat et udviklingsarbejde herom i samarbej-
de med en bred kreds af arbejdsmarkedets parter og med de folkeoplysende/frivillige 
organisationer. Disse redskaber vil kunne gøres let tilgængelige via Internettet og en 
offentlige vejledningsportal for voksne og virksomheder. 
 
Vurdering:  
Redskaber, der synliggør den enkeltes realkompetencer, vil kunne bidrage til at 
fremme den enkeltes adgang til uddannelse og beskæftigelse, understøtte kompeten-
ceudvikling i virksomhederne og bidrage til en bedre ressourceudnyttelse. Udvikling 
af redskaber til dokumentation af kompetencer forudsætter øgede udgifter. Adgang 
via Internettet og en offentlig vejledningsportal ses i sammenhæng med forslag til 
vejledningsportal til VEU, jf. afsnit 5.3.1. 
 
5.4.3 Adgang til kompetencevurdering og anerkendelse af realkompetence 
 
Adgang til kompetencevurdering 
En mulighed kan være at alle voksne, herunder især den del af arbejdsstyrken, der har 
de laveste formelle kompetencer, får ret til en kompetencevurdering og mulighed for 
anerkendelse af deres realkompetencer i de offentlige voksen- og efteruddannelser. 
 
For at muliggøre dette må behovet for ændringer i uddannelseslovgivning og regler 
mv. derfor nærmere vurderes. Med hensyn til lediges adgang til kompetencevurde-
ring, vil dette fortsat skulle ske via lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om 
kommunal aktivering.  
 
Dokumentation for realkompetencer 
Målet må være at alle, der gennemfører en kompetencevurdering efter eget ønske, 
har adgang til at få udfærdiget et ”kompetencebevis”, som kan dokumentere resulta-
tet af en kompetencevurdering. ”Kompetencebeviset”, der er den enkeltes ejendom, 
skal kunne anvendes i forbindelse med optagelse på en VEU og vil samtidig kunne 
anvendes af den enkelte på arbejdsmarkedet.  
 
Vurdering:  
Sikring af den enkeltes adgang til realkompetencevurdering samt mulighed for at få 
udstedt et kompetencebevis, vil især bidrage til at motivere ufaglærte og personer 
med svage eller snævre kompetencer samt styrke virksomhedernes efterspørgsel efter 
VEU. Det vil medføre bedre ressourceudnyttelse, herunder større målretning af 
VEU-indsatsen, men kan også medføre øget aktivitet og hermed øgede udgifter til 
gennemførelse af kompetencevurderinger. Det kan dog samtidig medføre en afkort-
ning af uddannelsesforløb og hermed mindreudgifter til VEU.  
 
 
5.5 Forbedret samspil mellem virksomheder og offentlige VEU-udbydere   
Et tæt samspil mellem virksomhederne og de offentlige VEU-udbydere spiller en 
vigtig rolle for virksomhedernes efterspørgsel og udbytte af de offentlige voksen- og 
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efteruddannelser. Det kan overvejes, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder 
arbejdsmarkedsuddannelser og andre erhvervsrettede efteruddannelser, i højere grad 
sikres at bidrage til at tilvejebringe viden og kompetencer, som kan understøtte virk-
somheders, institutioners og medarbejderes kompetenceudvikling og omstilling. Ar-
bejdsmarkedets parter spiller her en vigtig rolle i uddannelsesinstitutionernes besty-
relser, lokale uddannelsesudvalg og i efteruddannelsesudvalgene med hensyn til at 
understøtte og sikre et forbedret samspil.  
 
En væsentlig betingelse for, at både offentlige og private virksomheder kan udvikle 
sig og styrke konkurrenceevnen er, at der lokalt og regionalt er gode rammer og for-
udsætninger for, at uddannelsesinstitutioner, sammen med en række andre aktører, 
kan levere en vifte af ydelser som understøtter denne proces. Dette fordrer meget 
komplekse opgaver, som de enkelte uddannelsesinstitutioner stilles overfor at skulle 
kunne løfte.  
 
Set i et regionalt beskæftigelses- og vækstperspektiv er det derfor afgørende at over-
veje, hvordan der regionalt skabes et tættere samspil mellem uddannelsessystemet og 
de arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske aktører om udvikling af de menneskelige 
ressourcer.  
 
Det kræver bl.a. at uddannelsesinstitutionerne: 
• Har et solidt overblik over lokale og regionale behov for kvalifikationer og 

kompetencer på arbejdsmarkedet og i virksomhederne. 
• Kan levere relevante uddannelser af høj kvalitet og tilbyde kompetencevurde-

ring, tilpasset brugernes behov. 
• Kan indgå i tæt samspil med virksomhederne, ikke mindst de små og mellem-

store virksomheder, om kompetenceudvikling, læring på jobbet og innovation. 
• Kan fungere som faglige videncentre, der kan formidle anvendelsesorienteret 

viden om virksomheds- og kompetenceudvikling.  
• Kan etablere og gennemføre samarbejdsprojekter med virksomheder og facili-

tere virksomhedsnetværk om kompetenceudvikling, uddannelsesplanlægning 
og innovation.  

 
Der har de senere år, bl.a. i tilknytning til den seneste AMU-reform, været iværksat 
en række initiativer og udviklingsprojekter, som overordnet har haft til formål at 
styrke samspillet mellem offentlige VEU-udbydere og private og offentlige virksom-
heder. Det må, som det bl.a. fremgår af en netop afsluttet analyse på AMU-området, 
imidlertid konstateres, at mange VEU-udbydere ikke er tilstrækkeligt rustet til at ud-
vikle samarbejdet med virksomhederne, at VEU ofte er en marginal aktivitet for 
mange uddannelsesinstitutioner, og at samarbejdet med andre institutioner og aktø-
rer er begrænset.4  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 AMU i nye klæder, Morten Lassen ml., Carma/NewInsght 2005. 
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Med henblik på at styrke samspillet med virksomhederne om kompetenceudvikling 
og virksomhedernes brug af bl.a. de offentlige voksen- og efteruddannelser kan løs-
ningsbidrag, der er beskrevet nedenfor overvejes. 
 
5.5.1 Rådgivning om kompetenceudvikling til små og mellemstore  
virksomheder  
Det kan overvejes, hvordan de offentlige VEU-udbyderes rådgivning og bistand til 
især de små og mellemstore virksomheder kan forbedres, herunder hvordan institu-
tionerne kan kvalificeres, og hvordan der kan skabes øgede incitamenter for instituti-
onerne hertil. For at uddannelsesinstitutionerne kan håndtere mindre uddannelsespa-
rate virksomheder kunne det overvejes at indføre økonomiske incitamenter, hvor in-
stitutionerne fx kan honoreres for en ekstraordinær indsats over for nye brugere. Det 
kan ses i sammenhæng med en styrket vejledningsindsats, jf. ovenfor. 
 
Det kan endvidere overvejes at udvikle et særligt tilbud til små og mellemstore virk-
somheder i form af et tilbud om et ”kompetenceeftersyn”, som giver virksomheden 
mulighed for at få udarbejdet en kompetenceplan. Det kan desuden overvejes at for-
bedre mulighederne for, at uddannelsesinstitutioner kan gennemføre kompetenceud-
viklingsprocesser på virksomhederne. Dette bør ses i sammenhæng med initiativer til 
styrkelse af systematisk kompetenceudvikling i virksomhederne, jf. afsnit 5.2. Vilkår 
for evt. offentlig støtte til ovenstående initiativer bør afklares nærmere. 
 
Vurdering:  
Offentlige VEU-udbyderes rådgivning om kompetenceudvikling vil især kunne bi-
drage til at understøtte systematisk kompetenceudvikling af ansatte i mindre virk-
somheder samt fremme VEU-institutionernes samspil med virksomheder, der ikke 
benytter VEU. Løsningsbidrag, der indebærer økonomiske incitamenter for uddan-
nelsesinstitutionerne, kan øge de offentlige udgifter forbundet hermed og med risiko 
for dødvægt. Løsningsbidraget forudsætter en nærmere afklaring af, hvordan sådanne 
aktiviteter kan administreres og styres, herunder hvordan konkurrenceforvridning 
undgås.  
 
5.5.2 Kompetencecentre på erhvervsrettede VEU-institutioner 
Opbygning af en mere kvalificeret håndtering af virksomhedernes behov for kompe-
tencer, gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter og rådgivning om strate-
gisk kompetenceudvikling mv. stiller nye krav til uddannelsesinstitutionerne. Det 
forudsætter, at de erhvervsrettede VEU-institutioners kapacitet til at indgå i et tættere 
samspil med virksomhederne udvikles. Det kan derfor overvejes at etablere kompe-
tencecentre på offentlige VEU-institutioner, der udbyder erhvervsrettet VEU.  
 
Vurdering:  
Etablering af kompetencecentre vil kunne bidrage til at kvalificere og styrke virk-
somhedernes kompetenceudvikling og deres brug af offentlig VEU. Spørgsmålet om 
hvilke gratisydelser og evt. ydelser på IDV-vilkår, som sådanne kompetencecentre 
bør tilbyde må nærmere afklares, og der er behov for bl.a. gennem forsøgs- og udvik-
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lingsprojekter at udvikle modeller og metoder, der kan implementeres på erhvervs-
rettede VEU-institutioner. Etablering af kompetencecentre forudsætter, at der tilve-
jebringes udviklingsmidler i et betydeligt omfang.  
 
5.5.3 Etablering af et nationalt videncenter om kompetenceudvikling 
Det kan overvejes at etablere et nationalt videncenter om kompetenceudvikling, som 
har til formål at indsamle og formidle anvendelsesorienteret viden om alle aspekter 
om kompetenceudvikling i virksomhederne og i det offentlige VEU-system, herun-
der bl.a. behovsvurderinger, nye læringsformer, kvalitet og effekt i VEU-indsatsen 
samt samspillet mellem offentlig og privat VEU. Videncentret kunne etableres som 
forsøg i fx en 5-årig periode med en selvstændig bestyrelse, hvor arbejdsmarkedets 
parter er repræsenteret. 
 
Vurdering:  
Et nationalt kompetencecenter vil kunne bidrage til at tilvejebringe et samlet og mere 
systematisk overblik over viden og metoder vedr. VEU i forhold til de mange aktø-
rer, og vil kunne synliggøre og understøtte udvikling og gennemførelse af VEU. Ini-
tiativet vil forudsætte offentlig finansiering i forsøgsperioden.   
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6. Styrke og målrette udbuddet af VEU, så udbuddet         
 matcher behovet 

6.1 Indledning og sammenfatning   
Der findes et ganske bredt og varieret udbud af voksen- og efteruddannelse – i både 
offentligt og privat regi. Hertil kommer de virksomhedsinterne kurser og intern ud-
dannelse på arbejdspladserne fx sidemandsoplæring, som har et betydeligt omfang, jf. 
kapitel 3, 4 og 6, bind 2. 
 
Langt de fleste virksomheder angiver ifølge gennemførte analyser, at det ikke er 
manglende muligheder i den eksisterende vifte af udbud af voksen- og efteruddan-
nelse, der er en primær årsag til et aktuelt uddannelses- og kompetenceefterslæb. 
 
Der er imidlertid behov for, at udbuddet af VEU kan målrettes og udmøntes mere 
fleksibelt i forhold til de konkrete behov hos virksomheder og ansatte, så udbuddet 
opleves relevant og attraktivt.  
 
De væsentligste udfordringer i forhold til at styrke og målrette udbuddet af offentlig voksen- 
og efteruddannelse består i: 
• At målrette og styrke udbuddet af offentlig voksen- og efteruddannelse, især 

med sigtet at styrke kompetencerne blandt gruppen af ufaglærte, hos personer 
med svage/snævre kompetencer, for læse-, skrive- og/eller regnesvage og to-
sprogede med danskproblemer. 

• At sikre, at der udbydes kurser og uddannelser, der giver mulighed for, at alle 
kan opnå et reelt løft til et nyt formelt kvalifikationsniveau – især for personer 
uden en kompetencegivende uddannelse. 

• At styrke udbuddet af offentligt udbudte videregående voksenuddannelser 
(VVU) og diplomuddannelser samt styrke mulighederne for som faglært at 
kvalificere sig til optagelse på en videregående uddannelse. 

• At styrke udbuddet af kurser og uddannelser på videregående niveau i øvrigt 
og sikre en bedre tilpasning til arbejdsmarkedets behov. 

• At gøre dele af de offentlige uddannelsestilbud – især uddannelser målrettet 
visse ufaglærte, personer med svage/snævre kompetencer og læse-, skrive- 
og/eller regnesvage – mere relevante og fleksible i deres udmøntning i forhold 
til den enkeltes arbejdssituation og virksomhedernes behov. 

• At fremme, at uddannelserne målrettes og udmøntes mere fleksibelt, således at 
uddannelserne kan spille bedre sammen med og supplere den læring, der fin-
der sted på arbejdspladsen. 

 
Kortlægningen viser overordnet set, jf. kapitel 3 og 4, bind 2, at  
• Det samlede udbud af offentligt og privat udbudt VEU er bredt og varieret og 

at der i det store og hele findes tilbud til alle faggrupper på arbejdsmarkedet. 
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• Det er uklart, om grundlæggende voksenuddannelse (GVU) er tilstrækkelig 
udbredt. 

• Udbuddet af videregående uddannelsesforløb vurderes ikke at være tilstrække-
ligt for grupper af faglærte. 

• Udbuddet rettet mod personer med svage/snævre kompetencer, læse-, skrive- 
og/eller regnesvage mv. er ikke tilstrækkeligt målrettet. 

• Langt de fleste virksomheder angiver, at deres behov for voksen- og efterud-
dannelse indholdsmæssigt kan opfyldes inden for den eksisterende vifte af til-
bud, men at der er behov for en øget målretning og fleksibel udmøntning af 
VEU. 

• Der hverken på det offentlige eller private område findes et samlet rådgiv-
nings- og vejledningssystem, hvorfor det brede og meget varierede VEU-
udbud kan være svært at overskue, jf. kapitel 4. 

 
I kapitlet diskuteres en række mulige løsningsbidrag, som vil kunne bidrage til at 
styrke udbuddet af VEU, forudsat at der tilvejebringes økonomiske rammer herfor:  
 
• Udnyttelse af samspilsmuligheder for at gennemføre almen VEU (forbereden-

de voksenundervisning (FVU)) og erhvervsrettet VEU i sammenhæng og på 
samme institutioner. 

• Fleksibel fastsættelse af timetallet på FVU. 
• Optagelseskrav til FVU klargøres. 
 
• Justering af struktur og indhold i almen voksenuddannelse (avu). 
• Udbud af udvalgte avu-fag som uddannelse på virksomheder. 
• Mulighed for at sammensætte en hel avu-eksamen. 
 
• Analyse af eventuelle barrierer for valg af og deltagelse i en GVU. 
• Oplysningskampagne om GVU og erhvervsuddannelser (eud). 
• Forenkling af voksenlærlingeordningen. 
• Forbedring af jobrotationsordningen. 
 
• Efteruddannelsesudvalgene opfordres til at beskrive eksemplariske forløb på 

AMU. 
• Udvikling af evaluerings- og prøveformer på arbejdsmarkedsuddannelser 

(AMU). 
• Udvikling af særlige metoder og materialer, så også deltagere med utilstrække-

lige basale færdigheder kan gennemføre uddannelsen på AMU. 
 
• Et mere fleksibelt VVU-system. 
• Brug af realkompetencevurderinger ved optag på VVU. 
• Udvikling af nye VVU-uddannelser. 
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• Højere prioritering af VEU på området for videregående uddannelser.  
• Styrket sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter diplom- og master-

uddannelser.  
• Mulighed for at udbyde fagspecifikke kurser af kortere varighed på videregå-

ende niveau. 
• Mulighed for brug af akkreditering og lignende af længerevarende private ud-

dannelser på videregående niveau. 
 
I de efterfølgende afsnit sættes fokus på mulige løsningsbidrag til forbedringer af of-
fentlig voksen- og efteruddannelse, da indhold, styring og kvalitetssikring her er et of-
fentligt anliggende. Det private udbud er finansieret uden offentlige tilskud og er ikke 
underlagt samme krav. Inden for det offentlige udbud er der endvidere kun i det ef-
terfølgende medtaget de områder, hvor kortlægnings- og analysearbejdet har afdæk-
ket mangler og problemer. 
 
Uddannelsesinstitutionernes rammevilkår for at udbyde VEU indgår i kapitel 8, mens 
samarbejde mellem institutioner, virksomheder og andre aktører, herunder vejled-
ning er behandlet i kapitel 5. 
 
I afsnit 6.2 præsenteres problemstillinger i forhold til nuværende og fremtidige udfor-
dringer relevante for udbud af offentlig VEU. 
 
I afsnit 6.3 præsenteres mulige løsningsbidrag til forbedringer af de offentlige tilbud 
for voksen- og efteruddannelse. 
 
Alle løsningsbidrag, der sigter efter at skabe øget VEU-aktivitet, vil medføre afledte 
øgede udgifter til drift og evt. godtgørelse. 
 
 
6.2 Problemstillinger i forhold til nuværende og fremtidige udfordringer  
 relevante for udbuddet af offentlig VEU 
Danmark råder over et varieret og i store træk velfungerende udbud af offentlige 
voksen- og efteruddannelser. De forskellige uddannelsesordninger er kommet til ef-
terhånden, som behovene er blevet erkendt, men trods den fragmentariske knop-
skydning viser analyserne, at de almene og erhvervsrettede uddannelsesordninger til-
sammen stort set giver dækkende relevante uddannelsesmuligheder. En væsentlig be-
grundelse er, at de enkelte uddannelsesordninger med jævne mellemrum evalueres, 
og at der med jævne mellemrum er blevet gennemført reformer på dels enkelte ud-
dannelsesområder, dels på det samlede voksen- og efteruddannelsesområde.  
 
Det stærkt øgede og ændrede kompetenceudviklingsbehov vurderes ikke at kunne 
dækkes alene ved at øge omfanget af den offentlige voksen- og efteruddannelsesind-
sats. Det er vigtigt at se den offentligt udbudte voksen- og efteruddannelsesindsats i 
samspil med den kompetenceudvikling, der finder sted på virksomhederne. Samspil-
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let får betydning for udbuddet af offentlig voksen- og efteruddannelse. Ikke nødven-
digvis for hvilke uddannelsesordninger, der skal være til rådighed, men for hvor hur-
tigt de enkelte uddannelser skal kunne opdateres, hvordan de skal kunne spille sam-
men indbyrdes, hvordan de skal kunne spille sammen med den kompetenceudvik-
ling, der sker på arbejdspladserne, og hvilke vilkår virksomhederne og de ansatte skal 
have som udgangspunkt for deltagelse i VEU. 
 
På udbudssiden fordrer dette, at det i tilstrækkelig grad sikres, at uddannelsestilbuddene 
• Kan udvikles hurtigt i takt med behovene på arbejdsmarkedet. 
• Kan spille fleksibelt sammen med andre uddannelsestilbud. 
• Kan sammensættes til forløb for den enkelte, så der kan være progression, 

herunder på tværs af uddannelsesområder. 
• Kan spille fleksibelt sammen med kompetenceudviklingen i virksomhederne 

og brugernes mulighed for at deltage i VEU. 
 
og at uddannelsesinstitutionerne 
• Samarbejder på tværs af uddannelsesordninger med udgangspunkt i brugernes 

behov. 
• Aktivt afdækker uddannelsesbehovet i det geografiske område og på det ar-

bejdsmarked, de forventes at dække.  
• Tilrettelægger kompetenceudvikling i overensstemmelse med brugernes behov 
• Løbende kvalitetsudvikler uddannelsesindsatsen i samarbejde med uddannel-

sesudviklerne, således at deltagerne får den rette uddannelse på rette tid og 
sted. 

 
Det øgede og ændrede kompetenceudviklingsbehov påvirker især de jobfunktioner, 
der varetages af personer med et lavt kompetenceniveau.  
 
Også gruppen med utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder og to-
sprogede kræver særlig fokus. Disse grupper findes inden for alle uddannelsesniveau-
er og fagområder, men der er en stor overvægt af ufaglærte i gruppen. Det er cen-
tralt, at der er tilbud rettet mod at imødekomme kravene fra disse grupper. Dette be-
handles særskilt i kapitel 7. 
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6.3 Mulige forbedringer af det offentlige uddannelsestilbud 
 
Almen voksen- og efteruddannelse    
Almen voksen- og efteruddannelse omfatter forberedende voksenundervisning 
(FVU), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu), hf-
enkeltfag og danskuddannelse for voksne udlændinge.1 
 
Med kommunalreformen, der træder i kraft den 1. januar 2007, overflyttes ansvaret 
for udbuddet af undervisningen på avu og hf- enkeltfag på voksenuddannelsescent-
rene (VUC) fra amterne til staten. Samtidig bliver også FVU og ordblindeunder-
visning for voksne forankret på VUC. Som led heri forventes sammenhængen mel-
lem de forskellige uddannelsestilbud at blive styrket - dels mellem de forskellige al-
mene tilbud på VUC, dels mellem VUC’s almene uddannelsestilbud og de erhvervs-
rettede tilbud på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 
 
Forberedende voksenundervisning (FVU) 
Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres 
grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt tal-
forståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette er med henblik på videre 
uddannelse, samt at styrke deltagernes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider 
af samfundslivet, herunder på arbejdsmarkedet. Niveauet på FVU spænder bredt (fra 
folkeskolens 3.-9. klasse). 
 
Voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning, skrivning og/eller regning udgør i 
dag en betydelig gruppe på arbejdsmarkedet. For denne gruppe er FVU et relevant 
tilbud set i lyset af de generelt stigende krav til basale færdigheder på det danske ar-
bejdsmarked. Imidlertid er der i dag problemer med i tilstrækkeligt omfang at nå 
målgruppen med dårlige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder. Der er også pro-
blemer med, at tosprogede, der ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, deltager på 
FVU. 
  
Ordblindeundervisning for voksne 
Specialundervisning for voksne, herunder ordblindeundervisning, er målrettet voks-
ne, der efter undervisningspligtens ophør har behov for kompenserende specialun-
dervisning. Formålet med ordblindeundervisningen er at give et tilbud til voksne 
med læse- og stavevanskeligheder, tilpasset den enkeltes individuelle behov. Typisk 
er undervisningen rettet imod forbedret erhvervsevne eller mulighed for at deltage i 
et almindeligt uddannelsestilbud.  
 
Ordblindeundervisning for voksne adskiller sig fra FVU i indhold, men især i afhol-
delsesform, idet ordblindeundervisning er målrettet individuelle behov, og undervis-
ningen derfor afvikles enten som eneundervisning eller på meget små hold. I dag kan 
der være ventetid på adgangen til undervisningen. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Under det folkeoplysende område udbydes en række almene tilbud i fx it og sprog. Kapitlet omhandler ikke disse 
tilbud, ligesom heller ikke hf-, hhx- og htx-enkeltfag omtales. 
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Mulige løsningsbidrag på området for FVU og ordblindeundervisning for voks-
ne: 
 
Udnyttelse af samspilsmuligheder for at gennemføre almen VEU (FVU) og  
erhvervsrettet VEU i sammenhæng og på samme institutioner  
Der er i dag et problem med i tilstrækkelig grad at opfange behovet for kvalificering 
af læse-, skrive- og/eller regnesvage. Med det formål at synliggøre og opfange beho-
vet, lette adgangen til relevant VEU og motivere til VEU målrettet de basale færdig-
heder bør mulighederne udnyttes for, at FVU gennem driftsoverenskomster med 
VUC eller ved samarbejde kan gennemføres på institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse, jf. kapitel 7.  
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag ville kunne kvalificere udbuddet af FVU, så en større 
andel af målgruppen nås. Det ville kunne styrke motivationen i kraft af, at FVU-
undervisningen kan koordineres med anden undervisning, og at brugerne vil være i 
det samme undervisningsmiljø. 
 
Fleksibel fastsættelse af timetallet på FVU 
Der er problemer med at fastholde deltagere med de dårligste færdigheder. Fx er der 
en gruppe blandt deltagerne på det laveste trin i læsning, som har problemer med at 
gennemføre FVU på den afsatte tid. Samtidig kan der være andre, der kan gøre det 
på kortere tid. FVU kan revideres og tilpasses de faktiske behov for meget fleksibel 
tilrettelæggelse.  
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag ville kunne kvalificere udbuddet af FVU, så en større 
andel af målgruppen nås og får et udbytte at undervisningen. En mere fleksibel fast-
sættelse af timetallet, fx en udvidelse fra 60 til 80 timer på laveste trin, ville kunne 
styrke forløbet i forhold til den enkelte, herunder de mindst uddannelsesvante, og 
styrke deres motivation for at fortsætte på de efterfølgende undervisningstrin. For-
slaget vil medføre merudgifter til drift og forøgelse af udgiften til SVU, hvor timetal-
let sættes op i forhold til i dag. 
 
Optagelseskrav på FVU klargøres 
Det er et problem, at gruppen med dansksproglige problemer generelt ikke får det 
fornødne udbytte af at deltage i FVU. På den baggrund kunne det overvejes at præci-
sere de gældende optagelseskrav til FVU, så de tosprogede, der ifølge Danmarks 
Evalueringsinstituts FVU-evaluering ikke får tilstrækkeligt udbytte af FVU, i højere 
grad vejledes til andre tilbud, som kan dække deres behov. En sådan præcisering 
kunne for eksempel have form af yderligere information til udbyderne om de gæl-
dende optagelseskrav. Løsningsbidraget skal ses i sammenhæng med de øvrige muli-
ge løsningsbidrag om udvikling af tilbud om danskundervisning for voksne tospro-
gede, der vil kunne sikre alternative tilbud for de FVU-udbydende institutioner at 
kunne henvise til, jf. kapitel 7.    
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Vurdering: 
Løsningsbidraget ville kunne medvirke til, at FVU-læsnings profil som læse- og skri-
vetilbud tydeliggøres, og dermed at gruppen med dansksproglige problemer i mindre 
grad søger FVU. Løsningsbidraget ville ikke medføre merudgifter (evt. en reduktion, 
når kun de rette søger uddannelsen). 
 
Almen voksenuddannelse (avu)  
Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne om at tage almene fag på 9. klas-
se/10. klasse niveau, jf. kapitel 3, bind 2. De statskontrollerede afgangsprøver fra avu 
giver generelt samme studiekompetence som afgangsprøver efter 9. klasse i grund-
skolen og 10. klasseprøverne. Avu har til formål, at give voksne mulighed for at tage 
ét eller flere fag, der kan bruges i erhvervsmæssigt øjemed eller i forbindelse med vi-
dere uddannelse. Der er i dag visse problemer med at sikre et målrettet udbud, der 
tilgodeser hele målgruppens behov. 
 
Mulige løsningsbidrag på området for avu: 
 
Justering af struktur og indhold i avu 
Blandt andet på baggrund af den seneste evaluering af avu konstateres der et behov 
for, at almen voksenuddannelse bør kunne tilrettelægges mere fleksibelt, så potentiel-
le brugere får lettere adgang til uddannelserne2. Det gælder bl.a. unge, herunder to-
sprogede, som i stigende grad søger avu, fordi deres kvalifikationer fra grundskolen 
ikke er tilstrækkelige til, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vurderes 
at være behov for at etablere flere fagtilbud på lavere niveauer på avu end de nuvæ-
rende, da det laveste niveau i dag reelt er for svært for mange kursister. På den bag-
grund gøres der i øjeblikket forsøg med dansk som andetsprog på basisniveau, jf. ka-
pitel 7. Struktur og indhold justeres med bl.a. kortere moduler, lavere indgangsniveau, 
justering af fagrækken og læreplaner med fokus på mål og kompetencer. 
 
Vurdering:  
Ovennævnte løsningsbidrag ville kunne kvalificere udbuddet af avu, så en større an-
del af målgruppen nås, og udbyttet af undervisningen øges, herunder at gennemfø-
relsesandelen ville stige. Initiativet vil medføre merudgifter til udvikling og evaluerin-
ger. 
 
Udbud af udvalgte avu-fag som uddannelse på virksomheder 
Ovennævnte evaluering peger også på, at udbuddet ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser 
voksne og virksomheder, som efterspørger almen uddannelse i overskuelige enheder, 
der kan indpasses i en travl hverdag. Fra FVU kendes modellen med forlagt og til-
passet undervisning, og en tilsvarende model på kernefag i avu kan vælges etableret.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 ”VUC – avu og enkeltfags-hf”, Danmarks Evalueringsinstitut, 2005. 
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Vurdering:  
Ovennævnte løsningsbidrag ville kunne kvalificere udbuddet af avu, så en større an-
del af målgruppen nås. Det vil sige, at undervisningen ville kunne afholdes, hvor og 
hvornår det passer brugeren, og den ville kunne baseres på individuelle uddannelses-
planer. Initiativet skønnes at kunne øge motivationen. Det ville kræve opkvalificering 
af lærerne. Løsningsbidraget vil medføre øgede udgifter til behovet for opkvalifice-
ring af lærerne og eventuel tillægstakst for virksomhedsforlagt undervisning.  
 
Mulighed for at sammensætte fag til en hel avu-eksamen 
I forbindelse med optagelse på en 2-årig hf er der i dag ikke et retskrav for voksne, 
der har taget en avu-eksamen på samme måde som for unge, der kommer direkte fra 
grundskolen. Løsningsbidraget sigter mod at skabe mulighed for, at man også med 
en sammensætning af fag til en hel avu-eksamen kan få adgang til optagelse på et 2-
årigt hf.  
 
Vurdering:  
Ovennævnte løsningsbidrag ville kunne kvalificere udbuddet af avu, så en større an-
del af målgruppen nås, og udbyttet af undervisningen øges. 
 
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesni-
veau    
 
Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)  
Formålet med en grunduddannelse for voksne er at skabe grundlag for, at voksne 
kan gennemføre en erhvervsuddannelse uden praktikuddannelse (praktikplads) som 
et særligt tilrettelagt forløb, som tager afsæt i relevante kompetencer, som den voks-
ne har opnået gennem tidligere uddannelse og beskæftigelse. En GVU-uddannelse 
giver samme erhvervskompetence og samme ret til fortsat uddannelse som en er-
hvervsuddannelse for unge, dvs. adgang til uddannelser på KVU/VVU niveau. Der 
er ingen deltagerbetaling, og deltagerne oppebærer VEU-godtgørelse i skoleperio-
derne. 
 
Erhvervvsuddannelse (eud) 
Voksne vil også kunne tage en almindelig erhvervsuddannelse, hvor der vil kunne 
gives eventuel afkortning på baggrund af en vurdering af deltagerens reelle kompe-
tencer. Deletageren vil få løn, evt. voksenløn, under uddannelsen, dog ikke i grund-
forløbet, hvor der gives SU, medmindre deltageren har en uddannelsesaftale (prak-
tikplads). Hvis der gives voksenløn, gives der også særligt forhøjet lønrefusion finan-
sieret gennem Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). 
 
I forhold til målgruppens størrelse synes aktiviteten dog ikke at have et ønsket om-
fang. Især svagere ufaglærte er vanskelige at motivere for længerevarende uddannel-
sesforløb. 
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Mulige løsningsbidrag på området for GVU og erhvervsuddannelse (eud): 
 
Analyse af eventuelle barrierer for valg af og deltagelse i GVU 
Det kunne overvejes at igangsætte en analyse med deltagelse af relevante parter med 
henblik på at afdække barrierer og opstille eventuelle nye initiativer til at skabe en 
øget aktivitet på GVU.  
 
Vurdering: 
Muligheden for GVU og vilkårene herfor er umiddelbart gode, og kortlægningen har 
ikke kunnet identificere eventuelle årsager til barrierer for at gøre brug heraf. Oven-
nævnte løsningsbidrag ville være med til at afklare, om der alligevel måtte være barri-
erer for valg eller deltagelse i GVU, der ikke er viden om i dag. Initiativet skønnes at 
ville medføre øgede udgifter til gennemførelse af analysen og implementering af mu-
lige nye initiativer.  
 
Oplysningskampagne om GVU og erhvervsuddannelse (eud)  
Det kan derfor overvejes at iværksætte en oplysningskampagne om disse tilbud pri-
mært målrettet arbejdsgivere, lønmodtagere, AF og organisationerne, således at 
kendskabet til GVU og voksnes muligheder for at tage en erhvervsuddannelse (eud) 
øges, og at de relevante aktører tager ejerskab til ordningen.  
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag imødegår, at ikke alle måtte være tilstrækkelig bekendte 
med muligheden for GVU, og at GVU hermed i højere grad kunne indgå som en 
mulighed for kompetenceudvikling af ufaglærte. Initiativet skal ses i sammenhæng 
med en informationsindsats og vejledning og udgifter hertil, jf. kapitel 5.  
 
Forenkling af voksenlærlingeordningen 
I dag skal virksomhederne ansøge AF om tilskud til voksenlærlingeforløb. Det kan 
overvejes at give virksomhederne en ret til selv - uden forhåndsgodkendelse - at op-
rette voksenlærlingeforløb for beskæftigede. 
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag vil kunne medvirke til, at flere virksomheder opretter 
voksenlærlingeforløb, hvorfor flere voksne kan få mulighed for ad denne vej at få en 
erhvervsuddannelse. 
 
En udvidelse af ordningen kan dog medføre en risiko for, at voksenlærlinge med til-
skud fortrænger ordinære lærlingeforløb, ligesom unge på grund af den højere afløn-
ning i voksenlærlingeforløb måske udskyder starttidspunktet for deres lærlingeforløb. 
Administrationen af ordningen bør tilrettelægges, så virksomheden kan få sikkerhed 
for, at planlagte forløb kan realiseres inden for den afsatte ramme. 
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Forbedring af jobrotationsordningen 
Jobrotation går ud på, at mens allerede ansatte deltager i VEU ansætter virksomhe-
den ledige som vikarer. Ordningen indebærer fordele for virksomhederne, de allerede 
ansatte og de ledige. Alligevel har jobrotation ikke været brugt i et særlig stort om-
fang.  
 
Et problem kan være, at det i praksis kan være vanskeligt at planlægge kombinatio-
nen af uddannelse og ansættelse af vikarer. Den begrænsede brug kan også skyldes, at 
ordningen er for bureaukratisk. Der kan fx kun gives jobrotationsydelse i de tilfælde, 
hvor den beskæftigede ikke er berettiget til VEU-godtgørelse.  
  
For at øge brugen af jobrotation kunne det overvejes at iværksætte en ny forenklet 
ordning. Både private og offentlige virksomheder skal kunne modtage en jobrotati-
onsydelse som støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med ordningen.  
 
Udbetalingen af jobrotationsydelse kræver, at virksomheden opfylder nogle enkelte 
betingelser. Herunder at virksomheden ansætter vikarer, der har en vis forudgående 
ledighed, samt sikrer vikarerne et vist omfang af beskæftigelse. Virksomheden skal 
selv afgøre hvilke uddannelser, der er relevante. 
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag kan medvirke til øget brug af jobrotationsordningen. 
Fordelene ved jobrotation er, at ledige får mulighed for en faglig opkvalificering med 
henblik på at udfylde en plads på arbejdsmarkedet. Beskæftigede får via uddannelse 
et kompetenceløft og virksomhederne får en bedre kvalificeret arbejdskraft.  
 
Tidligere erfaringer viser dog, at det generelt kan være vanskeligt for virksomheden 
at få sammenhæng mellem produktion, efteruddannelse af beskæftigede og ansættel-
se af vikarer. Der kan også være risiko for, at der gives tilskud til aktiviteter, som 
virksomhederne selv ville have finansieret. 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
Hovedomdrejningspunktet for den seneste AMU-reform, som trådte i kraft i 2004, 
er et helt nyt beskrivelses- og styringssystem, hvor arbejdsmarkedets parter - organi-
seret i efteruddannelsesudvalgene - udvikler fælles kompetencebeskrivelser. Her be-
skrives det - jobområde for jobområde - hvilke arbejdsmarkedsrelevante kompeten-
cer, ufaglærte og faglærte kan have behov for. Til hver kompetencebeskrivelse hører 
en oversigt over, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag fra erhvervsrette-
de grunduddannelser, der kan føre frem til de kompetencer, der er relevante for ud-
førelsen af jobfunktioner, der ligger inden for de pågældende jobområder. I kompe-
tencebeskrivelsens bilag er der mulighed for at skitsere eksemplariske forløb frem til 
formelle erhvervsrettede uddannelsesniveauer (fx eud-niveau) og dermed synliggøre 
muligheden for at øge den enkeltes og samfundets generelle uddannelsesniveau. Mu-
ligheden udnyttes imidlertid endnu ikke.  
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Mulige løsningsbidrag på AMU-området: 
 
Efteruddannelsesudvalgene opfordres til at beskrive eksemplariske forløb på 
AMU 
Efteruddannelsesudvalgene kunne opfordres til at beskrive eksemplariske forløb 
frem til formelle erhvervsrettede uddannelsesniveauer, fx eud-niveau, i kompetence-
beskrivelsernes bilag, herunder beskrive behov for almene færdigheder og eventuelt 
angive bud på relevante virksomhedsinterne læringsaktiviteter.  
 
Vurdering:  
Sådanne eksemplariske forløb ville kunne medvirke til at motivere medarbejdere til at 
højne deres formelle uddannelsesniveau og dermed medvirke til at højne det danske 
uddannelsesniveau. Endvidere ville de eksemplariske forløb kunne bygge bro mellem 
erhvervsrettede og almene kompetencer og mellem formaliseret læring og arbejds-
pladslæring. Udnyttelsen af muligheden for at beskrive eksemplariske forløb i kom-
petencebeskrivelsernes bilag forudsættes at ville kunne ske i forbindelse med den lø-
bende udvikling og revision af kompetencebeskrivelserne, og for eksisterende udvik-
lingsmidler stillet til rådighed herfor. Initiativet forudsættes at kunne indgå i den lø-
bende udvikling og revision af kompetencebeskrivelser i AMU. 
 
Udvikling af evaluerings- og prøveformer på AMU 
I dag modtager deltagerne et bevis, hvis underviseren vurderer, at uddannelsesmålet 
er nået, men der kan være behov for at etablere en større grad af sikkerhed for, at 
uddannelsesmålet er nået. Det kan derfor overvejes at indføre evaluerings- eller prø-
veformer, som kan dokumentere, at deltagerne har nået uddannelsernes mål.  
 
Vurdering: 
Fordelen hermed vil være, at underviser og deltagere får bedre mulig for at vurdere, 
hvornår uddannelsesmålet er nået og eventuelt mulighed for en afkortning af uddan-
nelsestiden og dermed spare tid og penge. Samtidigt ville der blive sat yderligere fo-
kus på kvaliteten af uddannelserne hos deltagere og virksomheder. Brugen heraf vil 
medføre øgede udgifter til kompetenceudvikling af underviserne samt til analyse, ud-
vikling og lærerkvalificering. 
 
Udvikling af særlige metoder og materialer, så også deltagere med utilstræk-
kelige basale færdigheder kan gennemføre uddannelsen på AMU 
En relativ stor andel af deltagerne på AMU har utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller 
regnefærdigheder. Med udgangspunkt i de erfaringer, der eksisterer på AMU, kunne 
der udvikles særlige metoder og materialer – med inspiration fra FVU - til udvalgte 
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser.  
 
Vurdering:  
Ovennævnte løsningsbidrag vil kunne kvalificere udbuddet af AMU, så en større an-
del af målgruppen nås, idet læse, skrive- og/eller regnesvage i højere grad vil være 
motiverede for og få mulighed for at gennemføre uddannelserne. Udvikling af meto-
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der og materialer forudsætter midler hertil og varetages af efteruddannelsesudvalgene 
og/eller via specialpædagogisk støtte. 
 
Voksen- og efteruddannelse på videregående niveau    
Videreuddannelsessystemet for voksne har uddannelser på tre videregående niveauer – 
VVU (videregående voksenuddannelse), diplom- og master. Uddannelserne har ge-
nerelt til formål at give voksne mulighed for at forbedre såvel deres erhvervskompe-
tence som den enkeltes formelle uddannelsesniveau. Uddannelserne er på niveau 
svarende til KVU, MVU og LVU, men har et særligt professionsrettet sigte. Uddan-
nelserne tilrettelægges således, at deltagerne kan kombinere uddannelse med fortsat 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Videreuddannelsessystemet for voksne har således 
både et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk sigte: Uddannelserne skal dels for-
bedre de studerendes erhvervskompetence, dels give adgang til løft af formel uddan-
nelseskompetence gennem uddannelsessystemets tre uddannelsesniveauer. 
 
Endvidere består udbuddet af voksen- og efteruddannelse på videregående niveau af 
enkeltfag og fagspecifikke kurser, hvor elementer fra eksisterende udbudte ordinære 
uddannelser udbydes. Endelig findes der mulighed for at udbyde korte kurser på vi-
deregående niveau som indtægtsdækket virksomhed. 
 
Der eksisterer således et relativt bredt udbud af videregående voksen- og efterud-
dannelser. Der synes dog fx at være visse barrierer for faglærtes deltagelse i voksen- 
og efteruddannelse samt generelt barrierer omkring udbud af kortvarige uddannelses-
forløb på hele det videregående uddannelsesområde. 
 
Videregående voksenuddannelse (VVU)  
På videregående uddannelsesniveau findes en række tilbud om voksen- og efterud-
dannelse, hvor især videregående voksenuddannelse (VVU) sigter mod gruppen af 
faglærte. VVU har både et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk sigte, idet uddan-
nelserne skal forbedre deltagernes erhvervskompetence, men samtidig give adgang til 
videre studier på diplomniveau. 
 
Optagelse på en VVU kræver en relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 
års relevant erhvervserfaring. VVU er tilrettelagt, så det er muligt for den enkelte del-
tager samtidig at have et job. Uddannelsen afsluttes med eksamensbevis.  
 
Faglærte har en lav deltagelse i VVU, jf. kapitel 3, 4 og 6, bind 2. Problemet vurderes at 
vedrøre:  
• Høje formelle adgangskrav 
• Utilstrækkelig anerkendelse af faglærtes praksiserfaring  
• At det eksisterende udbud af VVU ikke er dækkende for alle fag- og branche-

områder, idet der primært udbydes VVU på det merkantile område 
• Relativ høj deltagerbetaling. 
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Endnu en forklaring på faglærtes lave deltagelse kan være, at VVU-systemet er rela-
tivt nyt, og derfor endnu ikke er et ’brand’ på samme måde som ’nom-uddannel-
serne’ (merkonom, datanom og teknonom). En forklaring der styrkes af opgørelser 
over de faglærtes aktivitet i VVU-systemet, som viser, at aktiviteten efter at være fal-
det gennem de seneste år nu er svagt stigende.  
 
Mulige løsningsbidrag på området for VVU: 
 
Et mere fleksibelt VVU-system 
Den 1. januar 2006 trådte en revision af VVU-systemet i kraft, som bl.a. har til for-
mål at gøre adgangen til systemet mere fleksibel. Med revisionen er det muligt at af-
slutte en ’nom-uddannelse’ (merkonom, teknonom eller humanom) efter fire beståe-
de moduler ud af de i alt seks moduler, der udgør en fuld VVU. Adgangskravene til 
de fire første fagmoduler er mere fleksible, da adgang kræver enten en relevant er-
hvervsuddannelse eller to års erhvervserfaring, og ikke som til en fuld VVU både en 
adgangsgivende uddannelse og to års efterfølgende erhvervserfaring. Samtidig indfø-
res mulighed for studieforberedende kurser, der sigter mod at forbedre de uddannel-
sessøgendes grundlag for at gennemføre et fagmodul. Hertil kommer, at studerende, 
der består de første fire fagmoduler, samtidigt vil kunne kvalificere sig til at læse de 
to sidste moduler af en fuld VVU, fx ved sideløbende at optjene den fornødne er-
hvervserfaring. 
 
Vurdering: 
Med revisionen af VVU-systemet etableres mere fleksible adgangskrav og samtidig 
fastholdes slutniveauet for de enkelte fagmoduler og fulde VVU fastholdes. Udbud-
det af voksen- og efteruddannelse på videregående niveau tilgodeser hermed i højere 
grad faglærte. Revisionen tilgodeser endvidere ufaglærte, der med to års erhvervserfa-
ring, evt. suppleret med studieforberende kurser, også vil have adgang til at læse en 
merkonom-, teknonom- eller humanomuddannelse.  
 
Brug af realkompetencevurderinger ved optag på VVU 
Der er endnu ikke indvundet mange erfaringer med at bruge realkompetencevurde-
ringer i forbindelse med optag og eventuel merit i VVU. Inddragelse af realkompe-
tencevurderinger kan styrke beskæftigedes muligheder for at opnå merit i forbindelse 
med gennemførelse af en VVU. Dette vil give mulighed for, at ufaglærte samt faglær-
te med en forældet eller skæv erhvervsuddannelse i forhold til den VVU, de søger 
optagelse på, vil få mulighed for at få faglige forudsætninger og eventuel opnå en af-
kortning af forløbet, jf. kapitel 5. 
 
Udvikling af nye VVU-uddannelser 
Det eksisterende tilbud af VVU er ikke dækkende for alle fag- og brancheområder, 
idet der primært udbydes VVU på det merkantile område. Udvikling af nye VVU-
uddannelser, herunder bl.a. tekniske VVU-uddannelser, vil kunne afhjælpe behovet 
for efteruddannelse på videregående niveau for et betydeligt antal faglærte. Fx har 
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der været gennemført et udviklingsarbejde, der har resulteret i et forslag til en ny 
VVU-uddannelse inden for SOSU-området (social- og sundhedsområdet).  
 
Vurdering: 
Ovennævnte løsningsbidrag vil kunne kvalificere udbuddet af VVU, så en større an-
del af målgruppen af faglærte med en teknisk baggrund nås med tilbud om efterud-
dannelse på videregående niveau, ligesom det også kan være en uddannelsesmulighed 
for ufaglærte med den fornødne erhvervserfaring. Med et mere kvalificeret udbud af 
VVU-uddannelser vil der være bedre mulighed for, at faglærte kan få et kompetence-
løft til KVU-niveauet og eventuelt videre til MVU- og LVU-niveauet. Afdækning af 
behovet kunne ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Initiativet vil kræve 
merudgifter i forhold til udvikling og drift af nye uddannelser. 
 
Diplom- og masteruddannelser 
Udbuddet af efter- og videreuddannelse for personer med en videregående uddan-
nelse i form af diplom- og masteruddannelser bærer præg af, at området stadig er et 
relativt nyt forretningsområde, og at aktiviteterne derfor stadig er under opbygning 
og udvikling.  
 
Der kan således være et generelt behov for at styrke fokus på udbud af efter- og vi-
dereuddannelse. I dag findes fx på universiteterne få efter- og videreuddannelsestil-
bud udbudt i samarbejde mellem universiteter og andre private og offentlige udbyde-
re, hvilket kan skyldes, at de rette ressourcer og kompetencer til etablering af sådanne 
samarbejder ikke er til stede. Endvidere synes det nuværende udbud ikke i tilstrække-
lig grad at tage højde for de uddannelsessøgendes behov for et mere fleksibelt udbud 
af efter- og videreuddannelse, hvorfor der kan være behov for at styrke uddannelser-
nes modulisering samt udbuddet af kortere uddannelsesforløb. 
 
Udbud og efterspørgsel efter diplom- og masteruddannelser synes endvidere ikke i 
alle tilfælde at matche hinanden. Det betyder, at der kan være uddannelser, hvortil 
der er ingen eller kun ringe søgning, hvilket i sidste ende kan have konsekvenser for 
uddannelsernes kvalitet.  
 
Mulige løsningsbidrag for diplom- og masteruddannelser: 
 
Højere prioritering af VEU på området for videregående uddannelser 
Et muligt løsningsbidrag kunne være at styrke uddannelsesinstitutionernes fokus på 
efter- og videreuddannelse, således at lærernes motivation og ledelsens opbakning 
fremmes. Mål for efter- og videreuddannelse kunne fx i højere grad indgå i universi-
teternes udviklingskontrakter samt i konkrete udviklingsmål for fakultetet og evt. in-
stitutter - det kunne fx være mål for udbuddet af korte uddannelsesforløb, øget mo-
dulisering af masteruddannelser samt muligheden for udbud under mere fleksible 
rammer, fx netbaseret undervisning. Der kan endvidere afsættes midler til at fremme 
samarbejdet mellem universiteter og andre private og offentlige udbydere samt til ef-
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teruddannelse af medarbejdere inden for udvikling og markedsføring af efter- og vi-
dereuddannelsestilbud. 
 
Vurdering: 
Ovenstående løsningsforslag vil kunne være med til at professionalisere et nyt forret-
ningsområde og skabe en bedre incitamentsstruktur for at indgå i efter- og videreud-
dannelsesaktiviteter. Mål for udbud af korte uddannelsesforløb på universiteterne vil 
kunne skabe et større og mere fleksibelt udbud af efter- og videreuddannelse på uni-
versiteterne. Det er dog vigtigt, at øget modulisering af uddannelser ikke medfører, at 
uddannelsernes niveau sænkes.  
 
Styrket sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter diplom- og  
masteruddannelser  
Der kan foretages en gennemgang af de aktuelt godkendte diplom- og masteruddan-
nelser i forhold til hvilke uddannelser, der faktisk udbydes og gennemføres, med 
henblik på en samlet vurdering af sammensætningen af udbuddet og den faktiske ak-
tivitet. Endvidere kan der gennemføres en analyse af hovedtendenserne på markedet 
for videregående uddannet arbejdskraft med henblik på at få et mere systematisk bil-
lede af kompetencekravene inden for sektorer og brancher, der beskæftiger mange 
videregående uddannede.  
 
Vurdering: 
En gennemgang og analyse af behov vil tilsammen kunne bidrage til at målrette ud-
buddet af diplom- og masteruddannelser, så udbuddet i højere grad end i dag mat-
cher behovet, hvilket kan være med til at sikre kvaliteten i de udbudte uddannelser.  
 
Kortvarige voksen- og efteruddannelsestilbud på videregående niveau 
Der findes tre typer af udbud af kortvarige uddannelser: 
• Enkeltfag under åben uddannelse på KVU- og MVU-niveau og en række deltidsuddan-

nelser på LVU-niveau. Alle fag fra grunduddannelserne kan udbydes som en-
keltfag af den enkelte uddannelsesinstitution. Uddannelsen afsluttes med ek-
samen. Uddannelserne kan både tilrettelægges som heltids- og deltidsuddan-
nelse. 

• Fagspecifikke kurser som indeholder elementer af kompetencegivende uddan-
nelser, som den pågældende institution er godkendt til at udbyde. Nye uddan-
nelseselementer, der i fremtiden vil indgå i de omfattede uddannelser, vil også 
kunne indgå i fagspecifikke kurser.  

• Korte kurser (IDV)3 er koncentrerede undervisningsforløb, som uddannelsesin-
stitutionerne kan tilrettelægge og skræddersy efter aftale med brugerne. 

 
De her nævnte typer af kortvarige tilbud om voksen- og efteruddannelse på videre-
gående niveau har alle til formål at forbedre deltagernes erhvervskompetence. 
    
                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Indtægtsdækket virksomhed, dvs. uden offentlige tilskud. 
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Overordnet kan det siges, at udbuddet af korte videregående uddannelsesforløb be-
stemmes af udbyderne. Der kan konstateres et begrænset udbud af disse typer af 
VEU. Det er institutionerne alene, der afgør, om de vil udbyde korte videregående 
uddannelsesforløb. Det vil sige, at i den udstrækning der sker en formulering og kva-
lificering af efterspørgslen på dette uddannelsesniveau, vil der blive etableret et ud-
bud, jf. kapitel 5.  
 
Det gælder for moduler på VVU-niveau, at adgang hertil hidtil har krævet en ad-
gangsgivende uddannelse, erhvervserfaring samt undertiden en række særlige fagni-
veauer. Der har således eksisteret en adgangsbarriere for denne type korterevarende 
uddannelsesforløb. Med revisionen af VVU-systemet er adgangsvilkårene blødt op 
med hensyn til de fire fagmoduler, der udgør en ’nom-uddannelse’, ligesom der også 
etableres studieforberedende kurser til fagmodulerne (jf. ovenfor). VVU-systemets 
funktion som en moduliseret mulighed for efteruddannelse er hermed styrket. 
 
Den lave aktivitet på kortvarige videregående uddannelsesforløb kan formentlig også 
hænge sammen med, at uddannelsesinstitutionerne ofte ikke har fokus herpå, og at 
en del af behovet dækkes af efteruddannelsesaktiviteter udbudt af private kursusud-
bydere. Kortlægningen viser dog, at det private udbud i hovedsagen er målrettet blø-
de VEU-behov.  
 
Mulige løsningsbidrag på området for kortvarige voksen- og efteruddannelses-
tilbud på videregående niveau (KVU, MVU, LVU): 
 
Mulighed for at udbyde fagspecifikke kurser af kortere varighed end 1 uge på 
videregående niveau 
Fagspecifikke kurser skal basere sig på elementer, der allerede indgår eller i fremtiden 
vil indgå i allerede etablerede uddannelser. Herved reduceres risikoen for udbud af 
korte uddannelsesforløb, der ikke har faglig relevans for deltageren eller for arbejds-
pladsen. Omvendt sætter dette krav grænser for udvikling af korte uddannelsesforløb 
af meget specifik og snæver karakter. I dag er det et krav til udbud af fagspecifikke 
kurser, at de har en varighed af 1-4 uger. Muligheden for at kunne udbyde kortere 
uddannelsesforløb kan overvejes.  
 
Vurdering: 
Løsningsbidraget vil kunne kvalificere udbuddet af kortvarige VEU-tilbud på videre-
gående niveau, så en større andel af målgruppen nås, når fleksibiliteten i udbuddet 
øges. Kortere fagspecifikke kurser medfører imidlertid risiko for dødvægt og konkur-
renceforvridning i forhold til et eksisterende privat udbud af VEU, hvilket især vil 
gøre sig gældende på det bløde VEU-område. Kortere fagspecifikke kurser vurderes 
at være meget vanskelige at styre i forhold til risiko for voldsomme aktivitetsstignin-
ger. 
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Mulighed for brug af akkreditering og lignende af længerevarende private ud-
dannelser på videregående niveau 
Inden for visse brancher (bl.a. finanssektoren) findes en række grundlæggende ud-
dannelser, som i niveau kan sammenlignes med uddannelser på det videregående ni-
veau. For at lette muligheden for at personer, der har gennemført disse privat udbud-
te og finansierede uddannelser, kan bygge videre herpå i det offentlige VEU på vide-
regående niveau, kan det overvejes, at uddannelser af denne karakter kan opnå et 
formelt anerkendt stempel gennem en akkreditering (eller ækvivalensvurdering).  
 
Muligheder for akkreditering mv. af sådanne uddannelser har ikke til formål, at de 
hermed skal opnå statslig finansiering – men akkrediteringen kan indgå som en aner-
kendelse af de pågældende uddannelser. Det forudsætter, at der kan identificeres 
foruddefinerede kriterier og standarder, og at brugen af værktøjerne ikke overstiger 
gevinsten heraf i forhold til brug af ressourcer, omstændelighed, administration og 
bureaukratisering. Det bør herudover forudsættes at udbydere heraf i udgangspunk-
tet selv finansierer en akkreditering o. lign. og en nødvendig fornyelse heraf. 
  
Vurdering: 
Det vil give bedre mulighed for, at personer, der har gennemført sådanne typer af 
grundlæggende uddannelser af længere varighed på et videregående niveau, får lettere 
mulighed for at bygge videre herpå i den offentligt udbudte VEU på videregående 
niveau.  
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7. Særlige indsatsområder  

7.1 Indledning og sammenfatning   
Fremtidens stigende krav om opkvalificering og uddannelse giver særlige vanskelig-
heder for personer med dårlige basale kompetencer i læsning, skrivning og regning. 
En stor gruppe på arbejdsmarkedet har så omfattende læse-, stave- og regneproble-
mer – eller for mange flygtning og indvandreres vedkommende væsentlige problemer 
med det danske sprog – at dette udgør en særlig barriere.  
 
Trepartsudvalgets kortlægning viser overordnet, at de eksisterende tilbud om læse-, 
skrive- og regneundervisning i deres indhold dækker behovet. Imidlertid er læse-, 
skrive- og/eller regnesvage fortsat relativt underrepræsenteret blandt deltagere i vok-
sen- og efteruddannelse – både i de almene og de erhvervsrettede tilbud. 
 
Indvandrere og flygtninge er i beskæftigelse i langt mindre omfang end etniske dan-
skere, og mulighederne for at forbedre deres tilknytning til arbejdsmarkedet hænger i 
høj grad sammen med en sikring af gruppens dansksproglige kompetencer. Således 
udgør manglende – eller svage – dansksproglige færdigheder en væsentlig barriere for 
indvandreres og flygtninges beskæftigelse og deltagelse i voksen- og efteruddannelse.  
 
Kortlægningen har endvidere vist, at generelt klarer tidligere medarbejdere fra ned-
lagte og kraftigt indskrænkede virksomheder sig efterfølgende relativt godt på ar-
bejdsmarkedet. De, der har vanskeligheder ved at få genbeskæftigelse, kommer fra 
grupperne af de over 50-årige, indvandrere og ufaglærte. 
 
I lyset af Trepartsudvalgets kortlægning består udfordringerne i forhold til at styrke 
VEU-indsatsen for udsatte grupper (visse ufaglærte, personer med svage/snævre 
kompetencer og læse-, skrive- og/eller regnesvage og tosprogede med danskproble-
mer) blandt andet i: 
• At øge målgruppens motivationen for og efterspørgslen efter VEU. 
• At målrette og styrke udbuddet af offentlig VEU over for denne målgruppe. 
• At gøre offentlige uddannelsestilbud, som er målrettet denne gruppe, mere re-

levante og fleksible i deres udmøntning i forhold til den enkeltes arbejdssitua-
tion og virksomhedernes behov. 

 
En række af de mulige løsningsbidrag, som er skitseret i kapitel 5 og 6, vil også i høj 
grad kunne være til gavn for målgrupperne af læse-, skrive- og regnesvage voksne 
samt flygtninge og indvandrere med svage dansksproglige forudsætninger. Det gæl-
der især løsningsbidrag vedrørende styrket vejledning til ansatte og virksomheder og 
vedrørende et styrket udbud af forberedende voksenundervisning (FVU).  
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Kapitlet præsenterer herudover en række mulige løsningsbidrag, der sigter særligt 
mod at styrke indsatsen i forhold til læse-, skrive- og regnesvage samt flygtninge og 
indvandrere med danskproblemer: 
     
Blandt mulige løsningsbidrag i forhold til læse-, skrive- og regnesvage er: 
• Fleksibel fastsættelse af timetallet på FVU. 
• Mulighed for SU til FVU, der gennemføres i kombination med AVU. 
• Mulighed for at få SVU til at tage samme trin på FVU flere gange 
• Styrkelse af den opsøgende FVU-indsats. 
• Synliggørelse af læse-, skrive- og regnekrav i AMU mv. 
• Styrket støtte til handicappede, herunder ordblinde, på alle voksen- og efter-

uddannelser. 
• Udarbejdelse af handlingsplaner for indsatsen over for voksne med svage ba-

sale færdigheder på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. 
• Styrkede lærerkompetencer i forhold til deltagere med utilstrækkelige basale 

færdigheder. 
• Permanentgørelse af ord- og regneværksteder på skoler, der udbyder arbejds-

markedsuddannelse. 
• Gennemførelse af FVU og ordblindeundervisning uden for uddannelsesinsti-

tutioners fysiske rammer, fx i undervisningsbusser. 
• Gennemførelse af FVU på skoler, der udbyder erhvervsrettede voksen- og ef-

teruddannelser. 
• Tilbud til deltagere i AVU og AMU om screening af deres basale færdigheder. 
• Øget opmærksomhed på de lediges basale kompetencer. 
• Netbaseret undervisning i læsning, skrivning og regning. 
• Forskning og udviklingsprojekter om effektive undervisningsmetoder. 
 
Blandt mulige løsningsbidrag i forhold til flygtninge og indvandrere med danskpro-
blemer er: 
 
• Målrettet informationsindsats om uddannelsesmuligheder for flygtninge og 

indvandrere i dansk som andetsprog. 
• Én indgang til rådgivning og vejledning af virksomheder om danskundervis-

ning for tosprogede. 
• Nyt undervisningstilbud i Integrationsministeriets danskuddannelsessystem: 

Grundtilbud i arbejdsmarkedsdansk eller supplerende 1-års danskuddannelse. 
• Modulisering og udvidet timetal for AVU-faget Dansk som andetsprog. 
• Kort, ny AMU-uddannelse i dansk som andetsprog. 
• Gennemførelse af danskundervisning uden for uddannelsesinstitutionernes 

fysiske rammer, fx i undervisningsbusser. 
• Bedre udnyttelse af mulighederne for at gennemføre Integrationsministeriets 

danskuddannelse på VUC og erhvervsskoler. 
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• Målrettet brug af FVU-læsning gennem præcisering af optagelseskravene. 
• Udvidet adgang til SVU for deltagere i AVU’s Dansk som andetsprog og 

danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven. 
• Bortfald af kravet om kortuddannelse som forudsætning for SVU til danskud-

dannelse i henhold til danskuddannelsesloven. 
• Pulje til støtte til gennemførelse af danskuddannelse efter danskuddannelses-

loven på virksomheder. 
• Fastholdelse af tilskud til danskuddannelse efter danskuddannelsessloven som 

led i aktivering. 
• Helt eller delvist bortfald af deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelser i 

dansk som andetsprog. 
 
Blandt mulige løsningsbidrag vedr. krav om omstilling i overgangen mellem beskæf-
tigelse og ledighed er: 
• Mulighed for styrket rådgivning af virksomheder og styrket vejledning af med-

arbejdere i afskedigelsessituationen 
• Afdækning af medarbejdernes kompetencer samt gennemførelse af realkom-

petencevurderinger. 
• Udvidelse af varslingsindsatsen ved større afskedigelser 
• Særskilt bevilling til varslingsindsatsen 
• Styrket sammenhæng i indsatsen i opsigelsesperioden og i starten af ledig-

hedsperioden. 
• Aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om forbedrede muligheder ved 

overgang fra beskæftigelse til ledighed. 
 
Afsnit 7.2 omfatter problemstillingerne vedrørende personer med utilstrækkelige fær-
digheder i læsning, skrivning og/eller regning og mulige løsningsbidrag til at imøde-
komme disse. 
 
Afsnit 7.3 behandler de særlige forhold for flygtninge og indvandrere med danskpro-
blemer og mulige løsningsbidrag til at imødekomme denne gruppes særlige proble-
mer. 
 
Afsnit 7.4 vedrører særlige problemstillinger knyttet til krav om omstillinger i over-
gangen mellem beskæftigelse og ledighed.  
 
Alle løsningsbidrag, der sigter efter at skabe øget VEU-aktivitet vil medføre afledte 
øgede udgifter til drift og godtgørelse. 
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7.2 Læse-, skrive og regnesvage 
I kortlægningsarbejdet har der mest været fokus på læse- og stavesvage – som mere 
præcist bør betegnes læse- og skrivesvage1 – mens problemer med reg-
ning/matematik kun er behandlet i mindre omfang.  
 
I det følgende tages udgangspunkt i en bred forståelse af ”basale færdigheder”, der 
omfatter læsning, skrivning/stavning og regning/matematik.  
 
Mange voksne med utilstrækkelige basale færdigheder fungerer i dag godt i job, hvor 
der ikke stilles særlige krav til deres læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder. Jobud-
viklingen medfører imidlertid, at jobfunktionerne i stigende grad indeholder krav til 
at kunne læse-, skrive- og regne. Derfor er det afgørende, at de pågældende personer 
har adgang til tilbud om at styrke deres basale kompetencer, når behovet opstår. Det 
kan være i forbindelse med nye jobfunktioner, deltagelse i faglig efteruddannelse, ved 
jobskifte eller lignende. Med udgangspunkt i jobudviklingen og de kompetencer, sær-
ligt gruppen af ufaglærte og faglærte har i dag, vurderes der derfor at være et behov 
for, at større grupper af beskæftigede bliver bedre til at læse-, skrive- og/eller regne.  
 
Trepartsudvalgets kortlægning2 viser overordnet, at de eksisterende tilbud om læse-, 
skrive- og regneundervisning i deres indhold dækker behovet. I international sam-
menhæng er Danmark samtidig et af de lande, der bedst formår at få personer med 
utilstrækkelige basale færdigheder til at deltage i voksen- og efteruddannelse. 
 
Imidlertid er læse-, skrive- og/eller regnesvage fortsat relativt underrepræsenteret 
blandt deltagere i voksen- og efteruddannelse – både i de almene og de erhvervsret-
tede tilbud.  
 
For virksomhederne og deres medarbejdere synes problemet generelt at være: 
• Manglende kendskab til uddannelsesmulighederne.  
• Manglende overblik over virksomhedens og medarbejdernes behov for kom-

petenceudvikling målrettet de basale færdigheder. 
• Manglende motivation for at anvende tilbudene. 
• Vanskeligheder med at kombinere uddannelser på tværs af almene og er-

hvervsrettede tilbud. 
 
Gruppen med utilstrækkelige basale færdigheder er relativ stor og sammensat.3 Nogle 
har meget ringe basale færdigheder, herunder ordblinde der ofte vil have vanskelig-
heder med skriftlighed hele livet. Andre har basale færdigheder på et niveau, der be-
tyder, at de kan klare mere enkle opgaver i hverdagen, men ikke kan honorere lidt 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Stavefærdigheder er en del af det at kunne skrive og at kunne formulere sig forståeligt på skrift. 
2 Se kapitel 3, 4, 6 og 7 i bind 2.  
3 Oplysninger om læse-, skrive- og regnefærdigheder fremgår bl.a. af SIALS-undersøgelsen, og i analysen Læse-stave-
svages brug af VEU, som Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut har gennemført for udvalget, der behandles i 
kapitel 6 og 7, bind 2. 
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mere komplicerede læse- og regnekrav. Det vil ofte være personer, der tidligere har 
opnået et vist niveau, men som ikke har holdt færdighederne ved lige.  
 
I forbindelse med etablering af tilbud til denne målgruppe er det væsentligt at være 
opmærksom på, at de fleste voksne med større læsevanskeligheder er motiverede til 
at få deres læsefærdigheder forbedret, men da de ikke har profiteret tilstrækkeligt af 
tidligere læse- og eller specialundervisning, er mange af dem ikke motiverede for tra-
ditionel skoleundervisning. 
 
Størrelsen af gruppen med utilstrækkelige basale færdigheder er relativ, idet graden af 
”utilstrækkelighed” afhænger af udviklingen i jobbenes krav til læsning, skrivning og 
regning, ligesom niveauet for basale færdigheder også er en afgørende parameter for 
deltagelse i voksen- og efteruddannelse generelt, hvor kravene i jobfunktioner afspej-
les i kravene i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Antallet af personer med 
utilstrækkelige basale færdigheder nu og især i fremtiden kan opgøres til mellem 
150.000 og 800.000 personer, jf. boks 7.1.  
 

Boks 7.1 
Hvor mange har utilstrækkelige basale færdigheder? 

 
I SIALS-rapporten hedder det, at ser man bort fra pensionister og hjemmegående, befinder mellem 
150.000 og 200.000 personer sig på det laveste niveau i læsning, og hvis det opgøres samlet for de to 
laveste niveauer, er det mellem 0,8 og 1,3 mio. personer, der i henhold til definitionen i (SIALS-
)undersøgelsen nu og især i fremtiden anslås at have utilstrækkelige færdigheder”, (oplysningerne er 
indsamlet i 1998 og omfatter de 16-66-årige). Opgørelserne bygger på test af reelle færdigheder 
samt på personens vurdering af egne læse- eller regnefærdigheder.  
 
I SIALS er kravene til basale færdigheder sat relativt højt. Samtidig er det generelle uddannelsesni-
veau steget i arbejdsstyrken, og der er relativt færre ældre sammenholdt med i 1998. Det skønnes 
derfor at tallene i dag kan nedjusteres til omkring 800.000 hhv. 150.000 vedrørende gruppen med 
utilstrækkelige læsefærdigheder.  
 
Med hensyn til regnefærdigheder var der ifølge undersøgelsen i 1998 omkring 750.000 med util-
strækkelige regnefærdigheder, heraf 150.000 med meget dårlige færdigheder. Også disse tal synes 
at kunne nedjusteres lidt i forhold til situationen i dag med henvisning til udviklingen på arbejdsmar-
kedet i perioden 1998-2005. 
 

 
Problemet findes også blandt unge, idet omkring hver sjette – og heraf flest drenge – 
i dag forlader grundskolen med utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til fortsat 
uddannelse og arbejde. I grundskolen og på ungdomsuddannelserne er der derfor sat 
ekstra fokus på at styrke de basale færdigheder. De unge, der alligevel forlader grund-
skolen med utilstrækkelige basale færdigheder, og som ikke får en ungdomsuddan-
nelse, er i risiko for ikke at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis disse færdig-
heder ikke opnås efterfølgende. 
 
Mange med utilstrækkelige basale færdigheder benytter de almene undervisningstil-
bud, der er særligt målrettet dem. Tilbudene når imidlertid langt fra hele målgruppen. 
Det samlede årlige antal deltagere i FVU, er ca. 23.000 (2004) (Tallet angiver hold-
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kursister. Det tilsvarende antal personer er lavere), mens ca. 7.000 voksne årligt del-
tager (2004) i amternes tilbud om læseundervisning (primært ordblindeundervisning)  
 
Udvalgets undersøgelser viser, at mere end halvdelen af AMU-deltagerne har util-
strækkelige basale færdigheder i forhold til kravene i et samfund baseret på skriftlig-
hed. Årligt deltager omkring 600.000 kursister (ca. 250.000 personer)4 i arbejdsmar-
kedsuddannelse, hvilket svarer til, at ca. 125.000 af de personer, der deltager på 
AMU, har utilstrækkelige basale færdigheder.  
 
Karakteristik af gruppen med utilstrækkelige basale færdigheder 
Der er voksne med utilstrækkelige basale færdigheder inden for alle uddannelsesni-
veauer og fagområder. Imidlertid er der et stort sammenfald mellem gruppen af 
voksne med utilstrækkelige basale færdigheder og gruppen af ufaglærte og faglærte. 
Samtidig er denne gruppe medarbejdere generelt ikke særlig motiveret for at deltage i 
voksen- og efteruddannelse jf. kapitel 7, bind 2. 
 
Følgende baggrundsvariable karakteriserer voksne med utilstrækkelige basale færdig-
heder i læsning, skrivning og/eller regning: 
• Lavt uddannelsesniveau  
• Mange mangler motivation for at deltage i uddannelse og kurser, ofte på grund 

af dårlige erfaringer fra tidligere skolegang  
• Arbejder sjældent med læse-, skrive- og/eller regnerelaterede opgaver på job-

bet  
• Placeret lavt i stillingshierarkiet 
• Lav indkomst 
• Overvægt af ældre.   
 
Udvalgets undersøgelser viser, at et lavt uddannelsesniveau er den væsentligste en-
keltfaktor, der hænger sammen med utilstrækkelige basale færdigheder. Forholdet 
mellem årsag og virkning er kompliceret, men et lavt uddannelsesniveau skønnes ofte 
at være en følge af de utilstrækkelige basale færdigheder.  
 

Boks 7.2 
Voksen- og efteruddannelser rettet særligt mod læse-, skrive- og regnesvage 

 

• Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning og matematik. 
• Ordblindeundervisning for voksne (efter lov om specialundervisning for voksne). 
 
Anm.: Derudover er der tilbud om danskundervisning i Danskuddannelse for voksne udlændinge og almen vok-

senuddannelse (AVU). 
 

 
En stor del af deltagerne i arbejdsmarkedsuddannelserne har som nævnt problemer 
med de basale færdigheder. AMU-systemet omfatter derfor arbejdsmarkedsuddan-

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Den samme person kan deltage i flere kurser, hvorfor antallet af kursister er større end antallet af personer. 
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nelserne Faglig læsning og skrivning og Faglig regning og matematik, som normalt 
gennemføres i kombination med en faglig arbejdsmarkedsuddannelse med henblik på 
at styrke deltagernes muligheder for at gennemføre denne. Dette tilbud anvendes 
dog kun i meget begrænset omfang.  
 
Skønt FVU, ordblindeundervisning for voksne, Danskuddannelse for voksne udlæn-
dinge og AVU er almene uddannelser, kan undervisningen i varierende udstrækning 
tones i forhold til arbejdsmarkedet, idet der knyttes an til arbejdspladsrelaterede te-
maer, og der anvendes en voksenpædagogisk tilgang med brug af tekster fra delta-
gernes job og fritid – tekster som deltagerne har brug for at læse i deres hverdag.  
 
Problemstillinger til overvejelse 
Der findes således i dag undervisningstilbud udviklet til at forbedre basale færdighe-
der, der kan bruges, og som bliver brugt, af målgruppen i stigende omfang. Det er 
dog langt fra hele målgruppen, der tager imod tilbudene. Det kan skyldes problemer 
vedrørende såvel udbud som efterspørgsel.  
 
Styrkelse af udbuddet 
Voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning-, skrivning og/eller regning og ma-
tematik er forskellige med hensyn til køn, alder, øvrige kompetencer og interesser. 
Det bør derfor sikres, at udbuddet tilgodeser de individuelle behov. 
 
Der er behov for, at de almene VEU-tilbud målrettet de basale færdigheder i højere 
grad tilpasses de faktiske krav i job og efteruddannelse. Endvidere bør samspillet 
mellem undervisning i basale færdigheder og erhvervsrettet efteruddannelser optime-
res. Erfaringen viser, at en tæt sammenhæng mellem almen og erhvervsrettet under-
visning ofte er den bedste måde at nå den gruppe personer med læse-, skrive og/eller 
regneproblemer, som ellers ikke er motiveret for at deltage i uddannelse, således som 
den udbydes og gennemføres i dag.  
 
Derudover kan det overvejes, hvordan uddannelsesinstitutionerne mest hensigts-
mæssigt tilpasser udbuddet af voksen- og efteruddannelse, så tilbuddene når ud til 
flere med utilstrækkelige basale færdigheder end i dag. 
 
Som nævnt er der især på AMU, men også på GVU og VEUD i dag relativt mange 
deltagere, som har utilstrækkelige basale færdigheder. Det giver mulighed for at finde 
frem til og motivere de læse-, skrive og/eller regnesvage deltagere og tilbyde dem et 
egnet alment undervisningstilbud - for eksempel FVU – i tilknytning til deres valg af 
erhvervsrettet voksenuddannelse.  
 
Der er desuden relativt mange mandlige deltagere på AMU, GVU og VEUD, hvilket 
giver mulighed for også at nå gruppen af mænd med utilstrækkelige basale færdighe-
der, som erfaringsmæssigt er sværere at motivere for læse-, skrive- og/eller regneun-
dervisning end kvinder.  
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FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende fær-
digheder til brug på arbejdsmarkedet eller i videre uddannelse. Imidlertid udbydes 
FVU i dag kun i begrænset omfang i tilknytning til den erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelse. Bedre udnyttelse af mulighederne for at gennemføre FVU i tilknyt-
ning til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse vil kunne udbrede kendskabet til 
og motivationen for FVU blandt deltagerne på de erhvervsrettede voksen- og efter-
uddannelser. 
 
Styrkelse af efterspørgslen 
Selverkendelse og motivation er nøglen til en kvalificeret og styrket efterspørgsel ef-
ter både almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for gruppen med util-
strækkelige basale færdigheder.  
 
Erfaringsmæssigt erkender en betydelig del af gruppen med utilstrækkelige basale 
færdigheder ikke, at de har vanskeligheder med at læse, skrive og/eller regne, eller de 
erkender nok et behov, men er ikke motiveret for at deltage i uddannelse. 
 
Personer med utilstrækkelige basale færdigheder er generelt ikke opsøgende med 
hensyn til kurser og uddannelse. Selvom relativt mange skoler udbyder almene ud-
dannelser rettet mod personer med utilstrækkelige basale færdigheder, følger efter-
spørgslen ikke med. Derfor er det nødvendigt med en mere opsøgende indsats, så en 
langt større del af målgruppen kan nås. 
 
Ledelse og tillidsfolk ude på de enkelte arbejdspladser har en helt afgørende central 
rolle i indsatsen for at finde og motivere ansatte med utilstrækkelige basale færdighe-
der, hvilket kan understøttes af parterne, bl.a. via uddannelsesambassadører lokalt og 
regionalt. Herudover har uddannelsesstederne en vigtig opgave. Også en række fagli-
ge organisationer har iværksat aktiviteter for medlemmerne.   
  
Styrkelse af virksomhedernes læringskultur 
Det er i vid udstrækning kollegaer og den nærmeste leder på virksomheden, som ud-
gør et omdrejningspunkt for identifikation, understøttelse og motivation for medar-
bejderes deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Dette gør sig ikke mindst gældende 
for personer med utilstrækkelige basale færdigheder. Indsatsen fra tillidsmænd og 
uddannelsesambassadører kunne evt. understøttes af et lokalt eller regionalt netværk 
af uddannelsesvejledere fra vejledningssystemet eller fra uddannelsesinstitutioner, jf. 
løsningsmulighederne beskrevet i kapitel 5. 
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Boks 7.3 
Eksempel på en samordnet indsats 

 
Et eksempel på en indsats med deltagelse af flere aktører er en læse-skrive-regnekampagne iværksat 
af HTS Arbejdsgiverforeningen (Handel-, Transport- og Serviceerhvervene) i forbindelse med Dan-
marks Radios og Undervisningsministeriets kampagne ”Læs for livet”.  
 
En kortlægning blandt HTS medlemmerne har vist, at 66 pct. af virksomhederne oplever, at deres 
medarbejdere har læse- og staveproblemer, og 29 pct. af disse angiver, at dette medfører vanskelig-
heder i det daglige arbejde.  
 
På grundlag heraf opstod et ønske om at gøre en særlig indsats, der dels skulle øge opmærksomhe-
den på problemstillingen i virksomhederne og blandt medarbejderne, dels anvise veje til, hvordan 
man kan afhjælpe problemet.  
 
HTS’s initiativ skal supplere kampagnen ”Læs for livet” med aktiviteter rettet mod virksomheder og 
tillidsrepræsentanter for derved at sikre, at budskabet om læse-staveproblemer og løsningsforslag 
når ”helt ud på gulvet”. Formålet med initiativet er at skabe synlighed og åbenhed om problemet, 
samt at profilere de deltagende organisationer ved aktivt at gøre en indsats for forbedring af forhol-
dene. Kampagnen er landsdækkende og rettet mod voksne, herunder nydanskere vel vidende, at der 
er særlige problemstillinger og undervisningsforløb for denne gruppe. HTS samarbejder med 3F, HK 
og RBF (Restaurationsbranchens Forbund) om kampagnen, der blev indledt i oktober 2005 og forven-
tes afsluttet medio 2006. I forbindelse med kampagnen er der udarbejdet en guide til virksomheder-
nes brug, med specifikke værktøjer i forbindelse med 1. ledelsens strategiske og overordnede ram-
mer, 2. medarbejderinddragelse og 3. evaluering. Guiden hedder ”Opkvalificering af medarbejdernes 
læse-, stave- og regnekompetencer. – En trin for trin guide”. 
 

 
Målrettet information og vejledning er af særlig stor betydning for personer med util-
strækkelige basale færdigheder, der skal motiveres for uddannelse. Det bør derfor 
overvejes, hvordan mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet kan gøres 
mere overskuelige og vejledningen mere personlig og – ikke mindst – opsøgende.  
 
En bedre vejledning vil kunne bidrage til at sikre, at personer med utilstrækkelige ba-
sale færdigheder ikke afholder sig fra eller afskæres fra job eller deltagelse i erhvervs-
rettet kompetenceudvikling.  
 
For gruppen af ledige med utilstrækkelige basale færdigheder kunne indsatsen fra AF 
og kommuner yderligere målrettes og koordineres med henblik på at finde personer 
med utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder og visitere dem til det 
rette uddannelsestilbud. 
 
Sammenfattende synes der at være en række barrierer for, at voksne med utilstrække-
lige basale færdigheder efterspørger voksen- og efteruddannelse. Personer med util-
strækkelige basale færdigheder: 
• Søger hen mod og er ansat i job, der ikke kræver så mange basale færdigheder; 

de bliver ikke udfordret på deres færdigheder i det daglige. 
• Mangler i en vis grad selverkendelse omkring deres dårlige basale færdigheder. 
• Mangler motivation for at deltage i uddannelse og kurser – og har generelt 

dårlige erfaringer med at gå i skole. 
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• Foretrækker jobnære og faglige kurser.  
• Har kun begrænsede muligheder for at få læse-, skrive- og regneundervisning i 

tilknytning til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.  
 
Generelt vil både medarbejdere og virksomheder prioritere den faglige opkvalifice-
ring, som har umiddelbar nytteværdi i job og produktion. Det er imidlertid også 
nødvendigt med en mere langsigtet indsats, der for eksempel starter med at øge sam-
spillet mellem almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesuddannelser. 
Det bør derfor overvejes, hvordan der opnås den rette kombination af almene og er-
hvervsrettede voksen- og efteruddannelsestilbud, som kan øge motivationen for del-
tagelse i voksen- og efteruddannelse, give øget effekt af uddannelsesindsatsen og væ-
re med til at sikre personens fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Udvalgets undersøgelser viser, at det vigtigste er, at læse-, skrive- og/eller regnesvage 
kommer i gang med en uddannelse, og at det er mindre vigtigt, om den er almen eller 
erhvervsrettet, da de herefter i langt højere grad vil være motiverede for at deltage i 
andre relevante voksen- og efteruddannelsesaktiviteter. Endvidere har personer med 
utilstrækkelige basale færdigheder, som deltager i kurser og uddannelser, et (mindst) 
ligeså stort udbytte som andre deltagere.  
 
Et styrket og mere målrettet tilbud til læse-, skrive- og regnesvage 
Hvis flere voksne med utilstrækkelige læse-, skrive og/eller regne- og matematikfær-
digheder skal deltage i såvel almen som erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og 
dermed styrke deres position på arbejdsmarkedet på længere sigt, kunne følgende 
muligheder for en forstærket indsats overvejes.  
 
Bedre tilpasning af FVU til deltagernes behov 
 
Fleksibel fastsættelse af timetallet på FVU 
Der er på FVU-læsning trin 1 mange deltagere med meget svage forudsætninger, og-
så fordi dette trin kan tilrettelægges særligt for tosprogede og ordblinde deltagere. En 
mere fleksibel fastsættelse af timetallet på trin 1, for eksempel en udvidelse fra max. 
60 til max. 80 timer, ville kunne styrke forløbet for de mindst uddannelsesvante og 
styrke motivationen for at fortsætte på de efterfølgende undervisningstrin. Det skal i 
den forbindelse sikres, at kun personer der har behov modtager ekstra timer. Dette 
mulige indsatsområde vurderes nærmere i kapitel 6.  
 
Mulighed for SU til FVU der gennemføres i kombination med i kombination 
med AVU  
Efter gældende SU-lovgivning er FVU ikke SU-berettiget. Derfor er SU-berettigede 
deltagere på AVU, der har behov for at kombinere AVU og FVU, afskåret fra at 
medtælle FVU-timer som en del af det samlede SU-støtteberettigede uddannelsesfor-
løb. I stedet må disse deltagere lægge FVU-undervisningen oven i de 23 timers un-
dervisning om ugen, der udløser SU. For en uddannelsesmæssigt svag målgruppe er 
det ofte ikke realistisk at udvide det ugentlige timetal.  
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Det kunne derfor overvejes at foreslå adgangen til SU udvidet, så der kan gives SU til 
FVU, der gennemføres i kombination med SU-berettiget enkeltfagsundervisning.  
 
Vurdering:  
Forslaget vil for den enkelte betyde, at et uddannelsesforløb, hvor AVU og FVU 
kombineres, kan holdes på min. 23 timer og stadig udløse SU, hvilket vil kunne styr-
ke deltagerens muligheder for at gennemføre uddannelsen. Løsningsbidraget vil med-
føre merudgifter.   
 
Mulighed for at få SVU til at tage samme trin på FVU flere gange 
Efter de gældende regler er der ikke mulighed for at give SVU til at deltage flere gan-
ge på samme FVU-trin, hvilket især giver problemer for deltagere på det laveste trin, 
som har brug for længere tid. Problemet ”løses” i dag ved at tage de pågældende del-
tagere ud af undervisningen, før de andre på holdet, så de ikke når at have deltaget i 
mindst 85 pct. af undervisningen, hvilket giver mulighed for at få SVU til samme trin 
endnu engang. Men det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til denne svage gruppe.  
 
Det kunne derfor overvejes at give mulighed for at få SVU til at tage samme trin på 
FVU flere gange, hvis uddannelsesstedet skønner, at deltageren har behov for det. 
Det skal ske inden for den gældende ramme på de 18 ugers SVU på heltid eller tilsva-
rende længere på deltid. 
 
Vurdering:  
Modellen vil give mulighed for at imødekomme særlig svage FVU-deltageres uddan-
nelsesbehov.  
 
Styrkelse af den opsøgende FVU-indsats 
Voksne med utilstrækkelige læse-, skrive- og regnefærdigheder opsøger ikke i forven-
tet omfang FVU-tilbuddet. Formentlig fordi det er nemmere at erkende et behov for 
erhvervsrettet efteruddannelse end et behov for almenundervisning. Erfaringerne vi-
ser imidlertid, at den direkte opsøgende information/vejledning om FVU medfører, 
at flere tilmelder sig undervisning, for eksempel FVU-undervisning afholdt på virk-
somheden. Amterne har blandt andet med tilskud fra EU-socialfondsmidler siden 
etableringen af FVU haft opsøgende FVU-konsulenter ansat i kortere eller længere 
tid. Endvidere er der i en forsøgsperiode på fire år afsat midler på finansloven til an-
sættelse af opsøgende FVU-konsulenter.  
 
Det kunne overvejes at skabe mulighed for en permanent ordning med opsøgende 
FVU-konsulenter. 
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Vurdering:  
Løsningsbidraget ville give mulighed for en opsøgende indsats målrettet deltagelse i 
FVU. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter til ansættelse af FVU-konsulenter. 
   
Bedre tilpasning af de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser til de læse- 
skrive- og regnesvages behov 
 
Synliggørelse af læse-, skrive- og regnekrav i AMU mv. 
En stor del af deltagerne i AMU har problemer med læsning, skrivning og/eller reg-
ning. Der er hidtil lagt stor vægt på at udvikle særlige metoder og materialer, så også 
disse målgrupper kan gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Men det er ikke synligt 
for den enkelte medarbejder eller virksomhed, hvilke krav til læsning, regning 
og/eller skrivning, den enkelte vil blive stillet over for i løbet af en arbejdsmarkeds-
uddannelse. Samtidig varierer disse krav meget. 
 
Det kunne derfor overvejes at synliggøre læse-, skrive- og regnekrav i AMU gennem 
for eksempel brug af point på en skala, der vejledende angiver læse-, skrive- og/eller 
regnekravene. Det vil bidrage til en kvalificering af efterspørgslen og give den enkelte 
motivation til om nødvendigt at forbedre sine basale færdigheder. En lignende ord-
ning kunne overvejes for andre typer af uddannelser, der ligeledes har relativt mange 
deltagere med utilstrækkelige basale færdigheder.  
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil udgøre en stor udviklings- og administrativ opgave for efterud-
dannelsesudvalgene, og det kunne derfor overvejes i første omgang at gennemføre 
forsøg med ordningen på et mindre antal arbejdsmarkedsuddannelser, for eksempel 
de 50 mest brugte. Afhængig af udformningen vil løsningsbidraget eventuelt medføre 
merudgifter. 
  
Styrket støtte til handicappede, herunder ordblinde, på alle voksen- og efter-
uddannelser 
Voksne med ordblindevanskeligheder kan have behov for at få stillet særlige hjælpe-
værktøjer til rådighed for at kunne deltage i voksen- og efteruddannelse på lige fod 
med andre deltagere. Det kan for eksempel dreje sig om de såkaldte it-rygsække eller 
oplæsningsværktøjer. På en række uddannelsesområder har handicappede deltagere 
(herunder ordblinde) mulighed for at få specialpædagogisk støtte (SPS), herunder for 
eksempel på erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser.5 På en række om-
råder er der imidlertid ikke SPS ordninger. Det drejer sig om almen voksenuddannel-
se (AVU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Grundlæggende voksenuddan-
nelse (GVU), efter- og videreuddannelse for voksne samt danskuddannelserne for 
voksne udlændinge.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
5 På AMU-området har der siden 1998 været en forsøgsordning med det formål at sikre handicappede støttemulig-
heder ved deltagelse i AMU-uddannelse. Siden forsøgsordningen udløb i 2001 har der været afsat midler på de efter-
følgende finanslove, senest i Finansloven for 2006, til brug for undervisningsmaterialer og udstyr/hjælpemidler. 
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Der kunne derfor foreslås etableret SPS-muligheder på alle voksen- og efteruddan-
nelser, således at handicappede, herunder ordblinde deltagere, kan få stillet de nød-
vendige støtteforanstaltninger til rådighed under uddannelsen.  
 
Vurdering:  
Handicappede voksne (herunder ordblinde) vil i større omfang kunne deltage i og 
gennemføre voksen- og efteruddannelse. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter 
til SPS på områder, hvor SPS ikke findes i dag og til en permanentgørelse af SPS på 
AMU. 
 
Større opmærksomhed blandt udbyderne på problemer med manglende basa-
le færdigheder  
 
Udarbejdelse af handlingsplaner for indsatsen over for voksne med svage basa-
le færdigheder på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner  
Det kunne overvejes at pålægge udbyderne af erhvervsrettet voksen- og efteruddan-
nelse at udarbejde en handlingsplan for, hvordan de i samarbejde med øvrige udby-
dere på området kan tage aktivt del i indsatsen for at styrke og målrette efterspørgs-
len efter og udbud af særlige tilbud til læse-, skrive- og/eller regnesvage. Eksisterende 
udvalg og foreninger kan eventuelt inddrages (skoleforeninger, bestyrelsesforeninger, 
lokale uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg).  
 
Vurdering:  
Indsatsområdet vil kunne styrke bevidstheden om læse-, skrive- og regnesvage voks-
ne blandt institutionens målgrupper. Det vil synliggøre eventuelle behov for styrkelse 
af institutionens og lærernes kompetencer på området og vil dermed kunne danne 
basis for en øget indsats i forhold til målgruppen. Indsatsområdet vil udgøre en ad-
ministrativ belastning for skolerne og medføre udgifter affødt af den enkelte hand-
lingsplan. 
 
Styrkede lærerkompetencer i forhold til deltagere med utilstrækkelige basale 
færdigheder  
Lærerne på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse har generelt ikke særlige kom-
petencer i forhold til at læse-, skrive- og regnesvage deltagere.  
 
Det kunne derfor overvejes at etablere læreruddannelsesprojekter, hvor lærere på er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse kunne trænes i at blive opmærksomme på 
læse-, skrive- og/eller regnesvage deltagere, som har behov for henvisning til FVU, 
ordblindeundervisning eller danskuddannelse for voksne udlændinge. Samtidig ville 
lærernes færdigheder i at vurdere læse-, skrive- og/eller regnekravene i de enkelte 
uddannelser, kunne styrkes. 
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Vurdering:  
Løsningsbidraget vil kunne styrke lærernes viden om og handlemuligheder i forhold 
til deltagere med svage basale færdigheder. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter 
til læreruddannelse. 
 
Permanentgørelse af ord- og regneværksteder på skoler der udbyder arbejds-
markedsuddannelse 
Mulighed for at få støtteundervisning i forbindelse med deltagelse i AMU kan have 
betydning i forbindelse med at motivere og fastholde gruppen med utilstrækkelige 
basale færdigheder i uddannelsesforløbet. Det kan give bedre muligheder for, at ar-
bejdsmarkedsuddannelsen gennemføres med godt resultat og kan give mulighed for 
at nå målgrupper, der ellers ikke opsøger læse-, skrive- eller regneundervisning. P.t. 
gennemføres forsøg med ord- og regneværksteder, der giver sådanne muligheder.  
 
Hvis erfaringerne fra de igangværende forsøg med ord- og regneværksteder på 
AMU-uddannelsessteder er positive, kunne det derfor overvejes at skabe mulighed 
for at gøre ordningen permanent og udbrede den til alle relevante udbydere af vok-
sen- og efteruddannelse.  
 
Vurdering:  
Det forventes at ord- og regneværksteder vil bidrage til at effektivisere uddannelses-
indsatsen ved at styrke deltagernes gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og 
give mulighed for at nå personer, der i dag afholder sig fra at deltage i arbejdsmar-
kedsuddannelse, fordi der ikke er mulighed for støtte i forhold til arbejdsmarkedsud-
dannelsens læse-, skrive og/eller regnekrav. Løsningsbidraget vil medføre merudgif-
ter til oprettelse og drift af ord- og regneværksteder. 
  
Gennemførelse af FVU og ordblindeundervisning udenfor uddannelsesinstitu-
tionernes fysiske rammer, fx i undervisningsbusser 
Mange voksne med kort uddannelsesbaggrund har dårlige skoleerfaringer og er der-
for svære at motivere for undervisning, hvis dette foregår efter en undervisnings-
form, der ligner den, de oplevede i barndommens skole. Disse voksne kan være 
nemmere at motivere og fastholde i undervisning, når denne afholdes i andre ram-
mer. Det kan for eksempel være i en fagforening, i virksomhedens egne lokaler eller i 
lokaler indrettet særligt til formålet, fx mobile undervisningsbusser, hvor deltagerne 
kan gå til undervisning direkte fra jobbet. Både FVU og ordblindeundervisning kan 
efter kommunalreformen afholdes for ansatte på virksomheder og afholdes på virk-
somheden eller i andre egnede lokaler.  
 
Det kan overvejes, om muligheden for at afholde undervisningen uden for skoler til-
bydes i tilstrækkeligt omfang, eller om muligheden kan styrkes ved at stille et antal 
mobile undervisningslokaler i form af særligt indrettede undervisningsbusser til rå-
dighed for udbyderne.  
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Vurdering:  
De eksisterende erfaringer med at gennemføre undervisning uden for uddannelsesin-
stitutionernes rammer er gode, men løsningsbidraget kræver nærmere overvejelser 
over kravene til for eksempel lokaleindretning og udstyr. Løsningsbidraget vil med-
føre merudgifter til køb og indretning af undervisningsbusser og drift heraf. 
 
Gennemførelse af FVU på institutioner, der udbyder erhvervsrettede voksen- 
og efteruddannelser 
Mange af de læse-, skrive- og/eller regnesvage deltagere i de erhvervsrettede voksen- 
og efteruddannelser er ikke motiveret for at deltage i undervisning på VUC, men kan 
lettere motiveres for at styrke deres basale kompetencer, hvis undervisningen foregår 
på en erhvervsskole, som de kender fra andre former for voksen- og efteruddannel-
se.  
 
Med kommunalreformen omdannes VUC’erne til selvejende institutioner. Ordblin-
deundervisning for voksne overgår samtidig fra lov om specialundervisning for voks-
ne til FVU-loven, og begge tilbud forankres på VUC. Dermed bliver det fra 1. januar 
2007 VUC’erne, som får ansvar for at indgå driftsoverenskomster med andre udby-
dere om udbud af FVU, herunder med institutioner, der udbyder erhvervsrettede 
voksen- og efteruddannelser. Ud over at afholde FVU og ordblindeundervisning for 
voksne på VUC eller hos en driftsoverenskomsttager, kan undervisningen forlægges 
til erhvervsskoler, således at den foregår på erhvervsskolen, men afholdes af VUC 
eller en anden driftsoverenskomsttager.  
 
En øget anvendelse af mulighederne for at afholde FVU på erhvervsskoler vil under-
støtte kontakt og uddannelsesmuligheder for deltagere i AMU og GVU, der ikke har 
tilstrækkelige læse-, skrive og/eller regne færdigheder. Erhvervsskoler og andre ud-
bydere af FVU-undervisning kunne evt. motiveres til at udbyde FVU-undervisning 
på erhvervsskoler i øget omfang gennem indførelse af en tillægstakst svarende til den 
tillægstakst, der i dag gives for virksomhedsrettet FVU-undervisning.  
 
I den forbindelse kunne der etableres en ordning om tilskud til ansættelse af voksen-
vejledere på de skoler, der udbyder både FVU og AMU jf. kapitel 5. De pågældende 
kunne også foretage screening af deltagere i erhvervsrettet VEU i forhold til læse-, 
skrive- og/eller regnefærdigheder. Formålet skulle være at yde en kvalificeret infor-
mation over for enkeltpersoner og virksomheder, der bruger de forskellige erhvervs-
rettede uddannelser, om mulighederne for at tilbyde FVU og ordblindeundervisning. 
 
Vurdering: 
Et øget gennemførelse af FVU på erhvervsskoler og en styrket vejledning vil give 
virksomheder og den enkelte deltager med læse-, skrive- og/eller regneproblemer én 
indgang til information, vejledning og rådgivning om relevante erhvervsrettede og 
almene færdighedsrettede uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder samt 
kombinationer heraf. Det vil give forbedrede muligheder for, at virksomheder og 
deltagere kan få tilgodeset både erhvervsrettede og læse-, skrive- og/eller regne kom-
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petenceudviklingsbehov og kombinationer heraf på én gang og mulighed for indivi-
duelt skræddersyede kombinationsforløb, baseret på en kombineret screening til 
FVU og systematisk kompetencevurdering i forhold til AMU eller GVU, som vil 
kunne spare uddannelsestid. Endelig vil det give mulighed for øget motivation, ud-
bytte og effekt af den erhvervsrettede efteruddannelse, når de forbedrede læse-, skri-
ve- og/eller regnefærdigheder understøtter den faglige kompetenceudvikling. Hensig-
ten er ikke at flytte aktiviteten fra de almene til de erhvervsrettede institutioner, men 
at placere en fysisk gennemførelse af almene uddannelser på institutioner, hvor mål-
gruppen allerede befinder sig. Det vil skabe mulighed for at flere motiveres til FVU-
undervisning, og at en større del af målgruppen dermed nås. Løsningsbidraget vil 
medføre merudgifter afhængigt af den konkrete udformning, herunder om der satses 
på en løsning som omfatter både styrket vejledning og øget gennemførelse af FVU 
på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner eller alene en øget gennemførelse af 
FVU på erhvervsskolerne. 
 
Screening for behov for styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder 
 
Tilbud til deltagere i AVU og AMU om screening af deres basale kompetencer  
I dag er der ikke tilstrækkelige muligheder for at opfange og vejlede personer med 
utilstrækkelige basale færdigheder, når de henvender sig på et uddannelsessted. Bedre 
muligheder for at sikre, at ansøgere til uddannelse har tilstrækkelige grundlæggende 
færdigheder til at kunne gennemføre uddannelsen, vil kunne styrke muligheden for at 
gennemføre, og vil give mulighed for at motivere personen til at deltage i FVU, ord-
blindeundervisning eller danskuddannelse for voksne udlændinge, hvis det skønnes 
at være hensigtsmæssigt. 
 
Det kunne overvejes at tilbyde deltagere i AVU og AMU screening af deres læse-, 
skrive- og/eller regnefærdigheder, og vejledning af de deltagere, som screeningen vi-
ser, angiveligt har læse-, skrive og/eller regneproblemer. Et tilbud om screening kun-
ne også være relevant i forbindelse med en øget opsøgende aktivitet i forhold til mål-
gruppen.  
 
Vurdering:  
Indsatsområdet vil give mulighed for mere præcis vejledning i forhold til niveau- og 
trinplacering på AVU og FVU samt øgede muligheder for, hvor det er relevant, at 
henvise deltagere til ordblindeundervisning. Løsningsbidraget vil medføre merudgif-
ter til screeningsaktiviteter og lærerkvalificering. 
 
Øget opmærksomhed på de lediges basale kompetencer 
800.000 personer er hvert år i berøring med beskæftigelsessystemet, og en del af dem 
har problemer med at læse og skrive, hvilket kan være en afgørende barriere for at få 
og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foregår i dag ikke nogen konsekvent 
screening af de lediges læse- og stavefærdigheder, men erfaringer fra forsøg i nogle 
AF-regioner viser, at læse- og skrivesvage ledige gennem screening bliver hjulpet vi-
dere, og at mange opdager, at der er andre, som har de samme problemer, og derfor 
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godt tør søge hjælp til at forbedre deres færdigheder. I lyset af de stadig stigende krav 
til arbejdsstyrkens læse- og skrivefærdigheder kan det overvejes at lade sådanne initia-
tiver udbrede til hele landet. 
  
En mulighed for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med utilstræk-
kelige basale færdigheder kunne være at gennemføre en screening af ledige, både 
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med 
det første aktiveringstilbud, dog tidligere for ledige, der er i risiko for at blive lang-
tidsledige.  
 
Som led i denne kontakt spørges til den lediges læse- og skrivefærdigheder, således at 
de, der har brug for det, kan ”sendes” videre til en egentlig afdækning af problemet. 
Det kunne for eksempel være på VUC, der allerede flere steder i landet gennemfører 
sådanne afklaringer. Nogle af de ledige kan for eksempel efterfølgende henvises til 
institutioner, der har kompetence til at gennemføre egentlige ordblindetest. Med hen-
blik på at indhøste erfaringer med screening af lediges basale kompetencer kunne 
gennemføres et forsøg i en enkelt AF-region.  
 
Vurdering: 
Forsøget kunne finansieres af puljemidler i Beskæftigelsesminsiteriet.  
 
Netbaseret undervisning i læsning, skrivning og regning  
Det kunne overvejes at udvikle et attraktivt og effektivt undervisningsprogram som 
alternativ til deltagelse i FVU-undervisning på skole. Undervisningsprogrammet skal 
kunne udbydes som fjernundervisning.  
  
Et sådant tilbud ville kunne imødekomme deltagere, der ønsker at tage FVU over 
nettet i stedet for på skole, på grund af for eksempel praktiske problemer med tid og 
afstand eller ulyst til at stå frem med deres problem. Endvidere ville det imødekom-
me deltagere, der ønsker at tage uddannelsen i deres eget tempo, for eksempel over 
længere tid. Endelig kunne der stilles en facilitet til rådighed, hvor den enkelte (nys-
gerrige) over nettet på egen hånd kunne gennemføre en test, der viste, hvor godt 
vedkommende læser, skriver og regner og med mulighed for at aflægge prøve via 
nettet. For personer, som ikke har pc i hjemmet, er der gode muligheder for adgang 
til pc’er, for eksempel på biblioteker, i jobcentrene eller i fagforeningen.   
 
Vurdering:  
Der er særdeles gode erfaringer i England med netbaseret undervisning i læsning, 
skrivning og regning, hvor særligt gruppen af unge mænd motiveres gennem brugen 
af it. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter til udvikling og drift.  
 
Forskning og udvikling 
Med henblik på fortsat udvikling og målretning af FVU i forhold til arbejdsmarke-
dets krav til læse-, skrive- og regnekompetencer kunne der arbejdes målbevidst med 
forsknings- og udviklingsprojekter, der sigter mod at indhente viden om mere effek-
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tive undervisningsmetoder i læse-, skrive- og regneundervisning af voksne, udviklin-
gen i kravene til læsning, skrivning og regning på arbejdsmarkedet mv.  
 
Vurdering:  
Forskning og udviklingsarbejde vedrørende voksnes basale kompetencer vil kunne 
styrke uddannelsernes effekt. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter til forskning 
og udviklingsarbejde. 
  
 
7.3 Indvandrere og flygtninge med danskproblemer 
De kommende års udvikling på arbejdsmarkedet udgør en stor udfordring for grup-
pen af flygtninge og indvandrere med dårlige forudsætninger i dansk, da dårlige 
danskforudsætninger udgør en særlig barriere i forhold til tilknytningen til arbejds-
markedet, herunder i forhold til at deltage i den nødvendige voksen- og efteruddan-
nelse. 
  
Indvandrere og flygtninge er i beskæftigelse i langt mindre omfang end etniske dan-
skere, og mulighederne for at forbedre deres tilknytning til arbejdsmarkedet hænger i 
høj grad sammen med en sikring af gruppens dansksproglige kompetencer. I den for-
bindelse udgør gruppen af efterkommere en særlig udfordring, da en del efterkom-
mere, som er født i Danmark og har gået i dansk skole, har problemer med de basale 
færdigheder i læsning, skrivning/stavning, der kan bunde i manglende dansksproglige 
kompetencer.  
 
Manglende dansksproglige færdigheder udgør en væsentlig barriere for beskæftigelse. 
Således mener 60-80 pct. i regeringens virksomhedspanel6, at en grund til at være til-
bageholdende med at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund er, at de ta-
ler for dårligt dansk. Ligeledes mener to tredjedele af virksomhederne i en undersø-
gelse foretaget af Dansk Industri, at svage danskkundskaber er problematiske i an-
sættelsesforholdet.7 Virksomhederne peger på, at sproget er en forudsætning for at 
kunne forstå instruktioner om arbejdet og at kunne deltage i det sociale liv på ar-
bejdspladsen.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Besvarelse fra regeringens virksomhedspanel jf. www.ministerdialog.dk. Offentliggjort 16. december 2005.  
7 DI’s integrationsundersøgelse 2005, refereret i Insight nr. 7, 2005. 
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Tabel 7.1 
Indvandrere og efterkommere i Danmark 1. januar 2005 fordelt efter aldersgrupper og  
Oprindelsesland 

 
  Vestlige lande Ikke-vestlige lande I alt  
 

  
Ind- 

vandrere 
Efter-

kommere 
Ind-

vandrere 
Efter-

kommere  
 

 Alder       
 Mindre end 16 år 4.698 5.956 21.865 73.828 106.347  
 16-64 år 92.754 8.665 194.416 19.428 315.263  
 Over 64 år 18.619 840 11.015 11 30.485  
  I alt 116.071 15.461 227.296 93.267 452.095  
  

Kilde: Integrationsministeriets Udlændingedatabase i Danmarks Statistik. 
 

 

 
Som det fremgår af tabellen, var der pr. 1. januar 2005 i alt 315.000 indvandrere og 
efterkommere mellem 16 og 64 år. Heraf er langt størstedelen indvandrere – det vil 
sige født i udlandet. Antallet af efterkommere – det vil sige personer født her i landet 
– mellem 16 og 64 år er forholdsvis begrænset, men vil stige kraftigt i de kommende 
år.  Der er i dag knap 80.000 efterkommere under 16 år. 
 
Cirka en tredjedel af alle indvandrere mellem 16 og 64 år har dansk statsborgerskab. 
Lidt mere end tre fjerdedele af gruppen af efterkommere har dansk statsborgerskab. 
 
Med det faldende indrejsetal i de senere år har det integrationspolitiske hovedfokus 
flyttet sig fra de nyankomne til de udlændinge, der allerede er i landet. Dette er bl.a. 
afspejlet i regeringens udspil, En ny chance til alle8, som indeholder en række større ini-
tiativer, der er rettet mod gruppen af udlændinge og danske statsborgere med dansk 
som andetsprog, der er ude over introduktionsperioden. Disse initiativer vil også 
kunne indeholde danskuddannelse.   
 
Udgangspunktet for Trepartsudvalgets arbejde er den uddannelsesindsats, som retter 
sig mod beskæftigede. Dette kapitel koncentrerer sig derfor i alt væsentlighed om 
dansktilbud til udlændinge, som er i beskæftigelse. Kun ca. halvdelen af alle indvan-
drere og efterkommere er i beskæftigelse, jf. tabel 7.2, og af dem er en del ansat i 
brancher og jobfunktioner, hvor de har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Perio-
der med beskæftigelse og ledighed præger således en forholdsmæssig stor del af mål-
gruppen. Derfor omfatter kapitlet også en vurdering af danskuddannelsestilbuddene 
til udlændinge og danske statsborgere af udenlandsk herkomst, der ikke er i beskæfti-
gelse, og som mangler de fornødne danskkundskaber.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
8 En ny chance til alle – regeringens integrationsplan. Maj 2005. 
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Tabel 7.2 
Arbejdsmarkedstilknytning blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere fordelt på  
oprindelsesland pr. 1. januar 2004 

 
 

 

Indvandrere og 
efterkommere 

fra vestlige 
lande 

Indvandrere og 
efterkommere 

fra 
ikke-vestlige 

lande 

Indvandrere og 
efterkommere i 

alt Danskere 

 

 Beskæftigede 61.308 95.994 157.302 2.447.981  
 Registrerede arbejdsløse 4.315 16.616 20.931 126.291  
 Uden for arbejdsstyrken 33.944 94.554 128.498 632.191  
 Personer i alt 99.567 207.164 306.731 3.206.463  
 Erhvervsfrekvens 66 % 54 % 58 % 80 %  
 Beskæftigelsesfrekvens 62 % 46 % 51 % 76 %  
 Arbejdsløshed 7 % 15 % 12 % 5 %  
  

Anm.: Gruppen af registrerede arbejdsløse omfatter kontanthjælpsmodtagere, der er tilmeldt AF som ledige, 
og forsikrede ledige. I gruppen af personer uden for arbejdsstyrken indgår kontanthjælpsmodtagere og 
forsikrede ledige indgår kontanthjælpsmodtagere (inkl. modtagere af starthjælp) mv., der ikke er tilmeldt 
AF – fx fordi de har andre problemer end ledighed eller deltager i et aktivt tilbud. Herudover omfatter 
gruppen førtidspensionister, studerende, og personer der forsørges af ægtefællen mv., samt en mindre 
gruppe der modtager efterløn mv. 

Kilde: Årbog om udlændinge i Danmark 2005 – Status  og udvikling. Integrationsministeriet. 
 

 

 
Målgruppen af voksne med behov for undervisning i dansk som andetsprog fremgår 
ikke umiddelbart klart af tabel 2. Målgruppen skal formentlig primært findes blandt 
ikke-vestlige indvandrere og i mindre grad efterkommere, mens de fleste vestlige ind-
vandrere og efterkommere som udgangspunkt er uden for målgruppen. Det skyldes, 
at personerne i de to sidstnævnte grupper oftere er i beskæftigelse eller uddannelse 
eller er medfølgende ægtefæller mv. De modtager i mindre omfang overførselsind-
komst, og mange arbejder eller studerer på felter, hvor behovet for danskkundskaber 
er begrænset. 
 
Beskrivelse af de eksisterende tilbud  
Målgruppen af voksne med behov for undervisning i dansk som andetsprog er meget 
differentieret. Gruppen spænder fra nyankomne til personer, der har boet i Danmark 
i mange år. Fra analfabeter til akademikere. Fra personer der har behov for grund-
læggende undervisning i dansk, til personer som på forskellige tidspunkter i deres 
livsforløb og med forskellige motiver og danskforudsætninger har brug for yderligere 
danskundervisning. Foruden den danskfaglige spredning er der en stor aldersspred-
ning, hvor unge efterkommere med utilstrækkelige danskfærdigheder fra folkeskolen 
udgør den ene pol, og ældre indvandrere udgør den anden.   
 
De tilbud, der findes for målgruppen, er derfor forskellige med hensyn til formål og 
indhold. Dertil kommer, at de enkelte tilbud er etableret som led i og knyttet til en 
række forskellige og bredere integrations-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske 
formål. Uddannelsernes indhold, vilkår og styring beskrives nærmere i kapitel 3, bind 
2.  
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Boks 7.4 
Oversigt over de eksisterende landsdækkende tilbud om danskundervisning for tosprogede 
voksne 

 

• Danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
• Dansk som andetsprog under AVU.  
• Dansk som andetsprog under AMU. 
 

Anm.: Ud over ovennævnte tilbud, der er målrettet tosprogede, deltager mange tosprogede i FVU-læsning. 
 
Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. 
Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt opnår nødven-
dige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold, herunder 
særligt kendskab til det danske arbejdsmarked. 
 
Loven indebærer, at udlændinge, som får opholdstilladelse her i landet som flygtning 
eller familiesammenført, skal tilbydes danskuddannelse i op til tre år. Andre nyan-
komne udlændinge, der er folkeregistreret i Danmark og er over 18 år, har også ret til 
danskuddannelse efter denne lov. Sidstnævnte gruppe omfatter blandt andet EU-
borgere, au-pairs og studerende. 
 
Loven omfatter følgende danskuddannelser, som er tilpasset den enkelte udlændings 
uddannelsesmæssige forudsætninger.  
 

Boks 7.5 
Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 

 

• Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund. Afslut-
tes med Prøve i Dansk 1. 

• Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister som har kort skole- eller uddannelsesbag-
grund fra hjemlandet. Afsluttes med Prøve i Dansk 2. 

• Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister der har en mellemlang eller lang skole- og 
uddannelsesbaggrund. Afsluttes med Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven. 

 

 
Loven stiller således et grundlæggende tilbud til rådighed, der omfatter danskuddan-
nelse på alle niveauer fra alfabetisering til Studieprøven, som muliggør deltagelse i 
videre uddannelse. Hvert danskuddannelsesniveau består af seks moduler med mu-
lighed for afslutning efter hvert modul.  
  
Undervisningen er gratis for udlændinge omfattet af integrationsloven, dvs. alle 
flygtninge og familiesammenførte. Deltagelsen er obligatorisk, idet introduktions-
ydelsen nedsættes eller ophører ved fravær uden rimelig grund. Tidsubegrænset op-
holdstilladelse samt dansk indfødsret er betinget af bestået danskprøve. 
 
Også udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven, har ret til danskuddan-
nelse efter loven. Kommunen kan opkræve et deltagergebyr på 500 – 5000 kr. pr. 
undervisningsmodul alt efter den pågældendes oprindelsesland og opholdets formål.  
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Tilbudet om danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven er først og 
fremmest rettet mod nyankomne udlændinge, men danske statsborgere med mangel-
fulde danskkundskaber kan følge undervisningen mod fuld brugerbetaling (17 – 
30.000 kr. pr. modul), idet kommunalbestyrelsen dog kan give fuldt eller delvist til-
skud til undervisningen.  
 
Danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven kan endvidere tilbydes som 
aktivt tilbud til ledige udlændinge, der har været i landet i en længere årrække, og til 
ledige danske statsborgere med mangelfulde danskkundskaber.  
 
Danskuddannelsesloven giver mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervis-
ningen, således at den kan kombineres med beskæftigelse eller aktivering.  
 
I 2003 fulgte 45.882 undervisning efter danskuddannelsesloven, hvoraf 16.837 var 
omfattet af integrationsloven, og 2.545 deltog efter lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Almen voksenuddannelse (AVU) 
Almen voksenuddannelse omfatter følgende fag i dansk som andetsprog: 
• Dansk som andetsprog trin 1. Målgruppen er tosprogede voksne, der har et 

danskfagligt niveau, som svarer til det afsluttende niveau på modul 5 på 
Danskuddannelse 3 under lov om danskuddannelse  jf. boks 7.5, og som har 
brug for yderligere danskundervisning for at komme videre i uddannelsessy-
stemet eller for at bevare eller opnå beskæftigelse. 

• Dansk som andetsprog – basis. Varighed 80 lektioner. Målgruppen er tospro-
gede voksne, der har et danskfagligt niveau svarende til modul 5, midt på 
Danskuddannelse 3 eller afsluttende niveau på Danskuddannelse 2 under lov 
om danskuddannelse jf. boks 7.5. 

 
Dansk som andetsprog – basis udbydes som standardforsøg fra august 2005 på bag-
grund af erfaring om, at de danskfaglige krav til Dansk som andetsprog trin 1 er for 
høje for en stor del af målgruppen. VUC søges i stadig højere grad af unge voksne, 
der på grund af for svage danskfaglige og studiemæssige færdigheder er faldet fra i de 
erhvervsfaglige uddannelser, og voksne, som måske tidligere har gennemført et 
danskuddannelsesforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere 
sig yderligere i dansk for at bibeholde eller opnå beskæftigelse. 
 
De rapporter, der indtil nu er kommet ind på baggrund af gennemførte forløb, ud-
trykker stor tilfredshed med indhold og mål. Tilbuddet menes for en stor del at kun-
ne dække det danskfaglige behov nedadtil. Dog er der stadig en del af de tosprogede 
voksne, som søger ind på AVU, der har brug for et danskfagligt niveau under basis. 
Der er desuden brug for flere lektioner end de vejledende 80.   
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Tosprogede kursister følger ofte flere fag end dansk som andetsprog på AVU. Ifølge 
Evalueringsinstituttets evaluering af AVU og hf på VUC er tosprogede kursister ken-
detegnet ved at følge flere fag (3-4) samt at være mere målrettede mod eksamen, be-
skæftigelse og videre uddannelse end etnisk danske kursister. Netop muligheden for 
at arbejde sammen med kursister, der har dansk som modersmål, anses af tosprogede 
kursister som en fordel både i forhold til sprogtilegnelse og integration. 
 
I kursusåret 2004/2005 gik 523 kursister til prøve i Dansk som andetsprog. Endvide-
re anslås, at ca. 490 tosprogede kursister gik til prøve i Dansk trin 1 og Dansk trin 2, 
der ikke sigter specielt på tosprogede.9   
 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) 
Arbejdsmarkedsuddannelserne i dansk som andetsprog er målrettet flygtninge og 
indvandrere, der enten har eller søger beskæftigelse inden for jobområder for ufag-
lærte og faglærte, og som ikke har tilstrækkelige sproglige forudsætninger for at kun-
ne deltage i en ordinær arbejdsmarkedsuddannelse med rimeligt udbytte. Uddannel-
serne omfatter:  
• Dansk som andetsprog for F/I, basis.  
• Dansk som andetsprog for F/I, mellemtrin.  
• Dansk som andetsprog for F/I, avanceret 
 
Den vejledende maksimale varighed er 40 dage for hver. 
 
AMU’s dansk som andetsprog er et relevant tilbud for personer, der har et ar-
bejdsmarkedsrettet sigte med at lære dansk, og som har forladt danskuddannelserne 
udbudt under lov om danskuddannelse jf. boks 7.5. med et danskniveau mellem Prø-
ve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2. Tilbuddet er relevant for den praktisk orienterede 
del af gruppen, fordi danskundervisningen er tæt knyttet til en arbejdspraksis og ind-
holdsmæssigt skal tones i forhold til denne praksis. Dansk som andetsprog udbydes 
hyppigst i samspil med ordinære uddannelser i AMU, og der er gode erfaringer med 
samspillet mellem faglig undervisning og danskundervisning.  
 
Alligevel benytter virksomhederne kun i begrænset omfang muligheden for at tilbyde 
deres tosprogede medarbejdere danskundervisning i tilknytning til anden arbejds-
markedsuddannelse. Ligeledes benytter AF og kommunerne kun i ringe omfang 
denne mulighed for opkvalificering af ledige flygtninge og indvandrere. AF bruger de 
øvrige redskaber, der er i lov om aktiv beskæftigelsespolitik, til at få denne gruppe i 
beskæftigelse. 
 
Virksomhedernes manglende opmærksomhed på tilbuddet kan hænge sammen med, 
at udbyderne ikke markedsfører det i noget særligt omfang. Således viste en intern 
telefoninterviewundersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet i 2004, at flere 

                                                                                                                                                                                                                                                             
9 I alt 3047 kursister gik i kursusåret 2004/2005 til prøve i Dansk trin 1 og 2. Andelen af tosprogede, der gik til prøve 
i dansk er ikke registreret, men den gennemsnitlige andel af tosprogede kursister på AVU er 16 pct. 
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AMU-udbydere betragter særlige tilbud til flygtninge og indvandrere som en perifer 
aktivitet, og at de, skønt godkendt til at udbyde denne aktivitet, har et begrænset 
kendskab til mulighederne i AMU’s tilbud på området.  
 
I 2004 deltog 420 personer i dansk som andetsprog i AMU. Heraf gennemførte 410 
med bevis.10  
 
Forberedende voksenundervisning (FVU) 
FVU omfatter ikke fag, som er særligt målrettet mod gruppen af tosprogede. FVU-
læsning er undervisning i læsning, stavning og skrivning og fordrer dermed som ud-
gangspunkt et godt talt dansk. FVU-læsning består af fire trin af stigende sværheds-
grad, hvert på 40 – 60 lektioner. FVU-læsning trin 1 kan tilrettelægges særligt for to-
sprogede deltagere, men mål og indhold er de samme som ved en ordinær tilrette-
læggelse. 
 
Cirka en tredjedel af deltagerne på FVU-læsning er tosprogede.11 En evaluering af 
FVU12 viser, at nogle tosprogede deltagere ikke får tilstrækkeligt udbytte af FVU-
undervisningen, da de primært har behov for sprogundervisning, hvilket ikke er ord-
ningens formål. De pågældende burde derfor rettelig være vejledt til et andet tilbud.  
 
I 2004 var der i alt ca. 15.000 deltagere på FVU-læsning, heraf anslås ca. 5000 at være 
tosprogede. De tosprogede deltagere på FVU-læsning fordeler sig som følger: 44 pct. 
af deltagerne på trin 1, 41 pct. af deltagerne på trin 2, 32 pct. af deltagerne på trin 3 
og 24 pct. af deltagerne på trin 4 (højeste trin).  
 
Danskundervisningstilbud på daghøjskoler, oplysningsforbund og højskoler 
I regi af henholdsvis daghøjskoler, oplysningsforbund og højskoler findes en række 
forskellige undervisningstilbud målrettet tosprogede. I tilbudene indgår såvel de fire 
nævnte offentligt finansierede tilbud (danskuddannelserne, AVU, AMU og FVU), 
samt lokalt udviklede tilbud og indtægtsdækket virksomhed. Nogle af forløbene er 
målrettet indslusning i job – for eksempel kombinationsforløb skræddersyet til mål-
gruppen, hvor der foruden danskundervisning indgår samfundsfag, it, CV-træning 
etc. Udbudet er yderst mangfoldigt.  
 
Der findes ikke et samlet statistisk overblik over området, men Folkehøjskolernes 
forening i Danmark oplyser, at 26 højskoler tilbyder lange kurser i dansk som andet-
sprog. 9 af disse højskoler tilbyder dansk som andetsprog som hovedfag. I 2004 ud-
løste ca. 100 årselever tillægstaksten for "indvandrere, flygtninge og efterkommere 
heraf". 

                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Til sammenligning deltog 592.847 kursister i AMU i 2004, heraf 42.655 indvandrere og efterkommere.  
11 Danmarks evalueringsinstitut, februar 2005, Evalueringsrapport om Forberedende Voksenundervisning. 
12 Danmarks evalueringsinstitut, februar 2005, Evalueringsrapport om Forberedende voksenundervisning. 
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Udfordringer for den fremtidige indsats  
Formålet med integrationsindsatsen er samlet set at sikre flygtninge og indvandreres 
aktive deltagelse i det danske samfund primært gennem muligheden for at opnå og - 
på længere sigt – bevare beskæftigelse.  
 
På grund af målgruppens sammensætning og forskelligartede behov er tilbuddene 
om undervisning i dansk som andetsprog meget differentierede med hensyn til ind-
hold og vilkår. Det er en helt central forudsætning for en vellykket integration af 
flygtninge og indvandrere, at tilbudene spiller sammen således, at alle grupper nås 
med et effektivt, fleksibelt og målrettet tilbud, som matcher deres behov. I det føl-
gende diskuteres mulighederne for at målrette og effektivisere uddannelsestilbuddene 
i forhold til målgrupperne 
• Udlændinge og tosprogede danske statsborgere, der er i arbejde. 
• Ledige i aktivering, herunder ledige ikke tilmeldt AF. 
• Nyankomne udlændinge. 
 
Da nyankomne flygtninge og indvandrere har vide muligheder for at lære dansk un-
der introduktionsprogrammet, holdes fokus for VEU-indsatsen i forhold til flygtnin-
ge og indvandrere på perioden efter introduktionsprogrammet. Derfor berøres nyan-
komne udlændinge kun sporadisk i det følgende. 
 
Tilbud til beskæftigede udlændinge og tosprogede danske statsborgere 
Alle beskæftigede har som udgangspunkt mulighed for at deltage i alle tilbud i ar-
bejdsmarkedsuddannelse, almen voksenuddannelse og forberedende voksenunder-
visning på samme vilkår, uanset om de er udlændinge eller danske statsborgere jf. ka-
pitel 3, bind 2.  
 
Herudover eksisterer der, som ovenfor beskrevet, en række tilbud i AMU og AVU 
målrettet mod den gruppe af beskæftigede udlændinge og tosprogede danske stats-
borgere, der har behov for undervisning i dansk.  
 
Hertil kommer, at nyankomne, beskæftigede udlændinge har ret til – og danske stats-
borgere mod betaling kan – deltage i danskuddannelse i henhold til danskuddannel-
sesloven. 
 
Som helhed vurderes det samlede udbud af danskundervisning indholdsmæssigt at 
dække behovet for danskundervisning til tosprogede, der er i beskæftigelse, og som 
har et grundlæggende kendskab til dansk. Dette gælder særligt tilbud om dansk som an-
detsprog i regi af AMU, som kan tilrettelægges meget fleksibelt og dermed tilgodese 
arbejdsgiveres og arbejdstageres behov. Det kan dog konstateres, at tilbuddene om 
danskundervisning til beskæftigede tosprogede kun benyttes i mindre omfang, hvil-
ket formentlig hænger sammen med, at virksomheders og medarbejderes kendskab 
til de forskellige ordninger er begrænset, og at det kan være vanskeligt at overskue 
udbuddet.  
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Danske statsborgere af udenlandsk herkomst og udlændinge, der har opholdt sig i 
Danmark i en årrække, som har ringe eller begrænsede danskkundskaber, kan dog have 
vanskeligt ved at finde et passende tilbud om grundlæggende undervisning i dansk. 
Nogle i denne gruppe søger optagelse på FVU, selv om FVU-læsning ikke er rettet 
mod at supplere deres almene dansksproglige færdigheder, herunder deres mundtlige 
færdigheder.  
 
Danskundervisning som led i aktivering af ledige, herunder af ledige ikke-til-
meldt AF 
AF og kommunerne kan anvende alle de danskundervisningstilbud, som er beskrevet 
ovenfor samt FVU, som aktive tilbud til ledige udlændinge og danske statsborgere 
med dansk som andetsprog, der modtager starthjælp, kontanthjælp eller arbejdsløs-
hedsdagpenge, og som har behov for supplerende danskundervisning. Dertil kom-
mer, at kommunerne med aftalen om En ny chance til alle får styrket det økonomiske 
grundlag for at tilbyde kontanthjælpsmodtagere nødvendig opkvalificering, herunder 
danskundervisning.  
 
Men på grund af forskelle i tilbudenes fleksibilitet, omkostninger og betalingsprin-
cipper kan der muligvis ske en vis skævvridning i valget af uddannelsestilbud. Således 
varierer udgifterne til de forskellige tilbud om danskundervisning, hvilket kan påvirke 
valget af tilbud. Endvidere er udgifterne til danskundervisning typisk højere end ud-
gifterne til andre former for aktivering, hvorfor nogle kommuner kan være tilbage-
holdende med at vælge danskundervisning som aktivering.  
  
Med henblik på økonomisk at sidestille danskuddannelse med andre former for akti-
vering yder staten frem til udgangen af 2006 et timetilskud på 35 kr. (2005-pl) til 
kommuner, der tilbyder danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven. Det 
nævnte problem vil derfor blive særligt aktuelt, når det statslige timetilskud til dansk-
uddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. bort-
falder ved udgangen af 2006. 
 
Tilbuddet til nyankomne udlændinge 
Det grundlæggende tilbud om danskuddannelse efter danskuddannelsesloven har til 
formål at sikre, at den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår danskkundskaber, der 
muliggør videre deltagelse på arbejdsmarkedet eller uddannelse under hensyn til den 
enkeltes uddannelsesmæssige forudsætninger.  
 
Loven trådte i kraft den 1. januar 2004. Loven indebærer som tidligere nævnt, at ny-
ankomne udlændinge tilbydes op til tre års danskuddannelse. Det er derfor først i lø-
bet af 2008, hvor en større gruppe af udlændinge har gennemført det treårige dansk-
uddannelsesforløb, at der kan foretages en mere kvalificeret vurdering af resultaterne 
af loven. Der vil fra 2006 blive gennemført effektundersøgelser, som bl.a. skal vurde-
re, om danskuddannelsesloven har bidraget til en mere effektiv og målrettet gennem-
førelse af danskuddannelserne.  
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Et styrket og mere målrettet tilbud om danskundervisning til flygtninge og 
indvandrere 
 
Information og vejledning 
 
De enkelte tilbud om danskundervisning har forskellige mål og er rettet mod forskel-
lige målgrupper. Samtidig udbydes de på forskellige uddannelsesinstitutioner og un-
der forskellige vilkår for den enkelte. For at forbedre virksomheders og deres medar-
bejderes brug af mulighederne og opnå en mere målrettet anvendelse af de forskelli-
ge tilbud, er der brug for let adgang til overskuelig information om de enkelte tilbud.  
 
Målrettet informationsindsats vedrørende uddannelsesmuligheder for flygt-
ninge og indvandrere i dansk som andetsprog 
Det kunne derfor overvejes at styrke kendskabet til mulighederne for danskunder-
visning, herunder særligt AMU’s danskundervisning, gennem en målrettet informati-
onsindsats. Indsatsen bør rette sig både mod virksomheder, AF, kommuner og mod 
de potentielle deltagere. 
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil kunne medføre større viden hos brugere og aktører om tilbud-
dene og dermed en mere kvalificeret efterspørgsel. Løsningsbidraget vil medføre 
merudgifter til information og vejledning og bør ses i sammenhæng med den gene-
relle informations- og vejledningsindsats jf. kap. 5. 
 
Én indgang til rådgivning og vejledning af virksomheder om danskunder-
visning af tosprogede 
Endvidere kunne det overvejes at styrke rådgivning og vejledning af virksomheder, 
som ønsker at tilbyde ansatte supplerende danskundervisning. Det kunne således 
overvejes at etablere en samlet indgang til rådgivning om uddannelsesmuligheder, 
behovsvurdering og etablering af tilbud. En sådan rådgivning kunne eventuelt etable-
res i et lokalt forankret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne eller i tilknyt-
ning til et kommunalt jobcenter eller lignende.  
 
Vurdering:  
En sådan ordning vil kunne give en nem og samlet vejledning om uddannelsesmulig-
heder for virksomheder og medarbejdere, men det er vigtigt, at den i givet fald etab-
leres under hensyn til, hvad der lokalt er mest hensigtsmæssigt. Løsningsbidraget vil 
evt. medføre merudgifter til offentlig understøttelse heraf og bør ses i sammenhæng 
med en styrket vejledningsindsats jf. kap. 5. 
 
Styrket vejledning på uddannelsesinstitutionerne 
Endelig kunne det overvejes at styrke den voksenvejledningsindsats, der foregår på 
uddannelsesinstitutionerne, herunder især at styrke vejledningen på AMU’s uddan-
nelsessteder i forhold til voksne tosprogedes særlige behov for kompetenceudvikling 
jf. løsningsbidragene og vurderingen af dem i kapitel 5. 



 

 

Kapitel 7. Særlige indsatsområder 

148 Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget – bind 1 · Februar 2006 

Udvikling af tilbudene om danskundervisning  
 
Nyt undervisningstilbud i Integrationsministeriets danskunddannelsessystem: 
Grundtilbud i arbejdsmarkedsdansk eller supplerende 1-års danskuddannelse  
Som udbygning af de grundlæggende danskuddannelser efter lov om danskuddannel-
se og brobygning til fortsættelse i AMU, AVU eller FVU kunne det således overvejes 
at etablere et særligt tilrettelagt danskundervisningstilbud, Grundtilbud i arbejdsmar-
kedsdansk, eller give adgang til et års supplerende danskuddannelse. Uddannelsen 
kunne omfatte undervisning i alment dansk (mundtligt og skriftlig dansk) med sigte 
på de dansksproglige behov på arbejdsmarkedet og fortsat uddannelse i for eksempel 
AMU, AVU eller FVU. Uddannelsen kunne tilrettelægges med henblik på arbejds-
markedets behov for dansksproglige færdigheder og kendskab til det danske ar-
bejdsmarked. Det kunne endvidere overvejes, om tilbuddet tillige burde kunne an-
vendes som aktiveringsinstrument over for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 
Det supplerende 1-årsforløb skal rettes mod udlændinge, der har afsluttet Danskud-
dannelse 1, men har behov for mere danskuddannelse, der i givet fald tilbydes i hen-
hold til danskuddannelsesloven.  
 
Vurdering:  
Der kunne hermed etableres et målrettet danskuddannelsestilbud til udlændinge, der 
har begrænsede danskkundskaber, og som derfor har vanskeligt ved at følge AMU- 
eller FVU-kurser. Det bør i givet fald sikres, at der er incitamenter for den enkelte 
udlænding, sprogudbyder og virksomhed til at følge/fastholde kursisten i undervis-
ningen. Løsningsbidraget vil medføre udgifter til udvikling af uddannelsen.  
 
Modulisering og udvidet timetal for AVU-faget Dansk som andetsprog – basis  
Det kunne overvejes at udbyde AVU’s fag Dansk som andetsprog - basis i moduler 
med et samlet større vejledende timetal end de nuværende 80, så tilbuddet kan imø-
dekomme en større del af målgruppens behov, herunder et tilbud på et lavere niveau 
end i dag.  
 
Vurdering:  
Basistilbudet ville dermed i højere grad kunne tilpasses den differentierede målgrup-
pe, så både tosprogede, der hurtigt kan tilegne sig de nødvendige dansksproglige fær-
digheder, og de kursister, der har brug for længere tid, imødekommes. Løsningsbi-
draget vil medføre merudgifter til et øget timetal. 
 
Kort AMU-uddannelse i dansk som andetsprog 
Derudover kunne det overvejes at etablere en kort AMU-uddannelse i dansk som 
andetsprog med det formål at understøtte deltagernes gennemførelse af en specifik, 
faglig arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen skulle alene kunne gennemføres i til-
knytning til og - som støtte til gennemførelsen af – faglig arbejdsmarkedsuddannelse. 
 
Vurdering:  
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Udvikling af uddannelsen vil medføre større smidighed i AMU’s tilbud om dansk 
som andetsprog. Løsningsbidraget kræver lovændring, da uddannelsen ikke skal kun-
ne udbydes selvstændigt. Løsningsbidraget vil medføre udgifter til udvikling.  
 
Gennemførelse af danskundervisning udenfor uddannelsesinstitutionernes fy-
siske rammer, fx i undervisningsbusser 
Endvidere kunne det overvejes at tænke i alternative måder at komme i kontakt med 
brugerne på, for eksempel i form af undervisningsbusser, der kører til arbejdsplad-
serne, og som kan tilbyde relevant undervisning i dansk som andetsprog jf. det tilsva-
rende løsningsbidrag ovenfor om undervisningsbusser til kurser i læsning-, skrivning 
og regning.   
 
Bedre udnyttelse af mulighederne for at gennemføre Integrationsministeriets 
danskuddannelse på VUC og erhvervsskoler 
Endelig kunne det overvejes at tilskynde kommunerne til at supplere sprogskolernes 
udbud ved at udnytte de eksisterende muligheder for at indgå driftsoverenskomst 
med VUC’er og erhvervsskoler om relevante dele af danskuddannelserne efter lov 
om danskuddannelse. Udbud af dele af danskuddannelserne i et dansksprogligt ud-
dannelsesmiljø, hvor der også udbydes almene eller erhvervsrettede uddannelser for 
andre målgrupper end flygtninge og indvandrere, vil kunne fungere som brobygning 
til og skabe motivation for videre uddannelse i AVU- og/eller AMU-regi.      
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget imødekommer målgruppens ønske om samvær med etnisk danske 
kursister og styrker mulighederne for, at tosprogede deltagere på VUC og erhvervs-
skoler bliver opmærksomme på tilbuddene om danskundervisning. Ordningen eksi-
sterer allerede i dag, og det skal sikres, at en bedre udnyttelse af de eksisterende mu-
ligheder ikke indsnævrer kommunernes muligheder for at vælge det økonomisk og 
fagligt mest egnede uddannelsessted.  
 
Målrettet brug af FVU-læsning gennem præcisering af optagelseskravene 
Som tidligere nævnt følger nogle udlændinge og danske statsborgere undervisning på 
FVU-læsning frem for tilbudene under AMU eller AVU, uanset at FVU-læsning ikke 
er det rette tilbud. Dette skyldes blandt andet følgende forhold: 
• Det dansksproglige niveau, der kræves for at kunne deltage i Dansk som an-

detsprog på AVU, er for højt for nogle tosprogede, som i stedet søger ind på 
FVU-læsning.  

• Danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse forudsætter som ud-
gangspunkt egenfinansiering for gruppen af tosprogede danske statsborgere 
og er udelukket for gruppen af udlændinge, der har gennemført det treårige 
uddannelsesforløb, og som derfor søger ind på FVU-læsning.  

• FVU-læsning trin 1 kan tilrettelægges særligt for tosprogede deltagere, hvilket 
fejlagtigt kan signalere, at FVU er sprogundervisning. 
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• Dansktilbudene for tosprogede inden for FVU har bedre rammebetingelser 
end AVU. Der kan således bl.a. oprettes mindre hold på FVU end på AVU og 
sprogcentrene. 

• FVU-tilbuddene er korte forløb af en varighed på 40-60 timer pr. trin, hvilket 
for såvel kursisten som for virksomheder, AF og kommuner kan gøre FVU-
tilbuddet mere overkommeligt end længere forløb inden for AVU. 

• Bevis for bestået FVU-læsning trin 2 har været godkendt som dokumentation 
for en ansøgers danskkundskaber i forbindelse med ansøgning om dansk ind-
fødsret. Der er derfor sket en øget tilgang af selvstuderende, der tilmelder sig 
til prøve i FVU-læsning trin 2. 

 
På denne baggrund kunne det overvejes at præcisere de gældende optagelseskrav til 
FVU, så de tosprogede, der jf. Danmarks Evalueringsinstituts FVU-evaluering ikke 
får tilstrækkeligt udbytte af FVU, i højere grad vejledes til andre tilbud, som kan 
dække deres behov. En sådan præcisering kunne for eksempel have form af yderlige-
re information til udbyderne om de gældende optagelseskrav. Løsningsbidraget skal 
ses i sammenhæng med de øvrige løsningsbidrag om udvikling af tilbudene om 
danskundervisning for voksne tosprogede, der vil kunne sikre alternative tilbud for 
de FVU-udbydende institutioner at henvise til.    
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil kunne medvirke til, at FVU-læsnings profil som læse- og skrive-
tilbud tydeliggøres, og dermed at gruppen med dansksproglige problemer i mindre 
grad søger FVU. Løsningsbidraget vil ikke medføre merudgifter (evt. en reduktion, 
når kun de rette søger uddannelsen). 
 
Forbedrede tilskudsmuligheder til virksomheder og ansatte 
 
Udvidet adgang til SVU  
Med henblik på at tilskynde beskæftigede flygtninge og indvandrere, der er fast til-
knyttet arbejdsmarkedet, til at deltage i danskundervisning, kunne det overvejes at 
udvide adgangen til SVU for deltagere i AVU’s Dansk som andetsprog og danskud-
dannelse i henhold til danskuddannelsesloven, således at faglærte samt 20 – 24-årige 
bliver omfattet af adgangen til SVU.  
 
Endvidere kunne det overvejes at nedsætte forudsætningen om mindst seks timers 
undervisning om ugen for at kunne få SVU til AVU’s Dansk som andetsprog og 
danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven. En nedsættelse af det ugentli-
ge timetal vil kunne give bedre muligheder for at gennemføre undervisningen på 
virksomheden, hvilket kan bidrage til at styrke motivationen. De foreslåede ændrin-
ger svarer til SVU-reglerne for voksne, der deltager i FVU eller specialundervisning 
for voksne.  
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Under hensyn til, at mange tosprogede har kortvarige ansættelsesforhold, kunne det 
endvidere overvejes at afskaffe SVU-kravet om mindst 26 ugers beskæftigelse hos 
samme (nuværende) arbejdsgiver i forbindelse med SVU til dansk som andetsprog og 
danskuddannelse.  
 
Vurdering:  
Med de tre ovennævnte løsningsbidrag ville man bidrage til, at flere tosprogede del-
tager i danskundervisning. Endvidere ville man kunne opnå, at virksomheder og 
medarbejdere ikke vælger FVU-læsning på grund af mere fordelagtige støttevilkår i 
tilfælde, hvor AVU’s dansk som andetsprog eller danskuddannelse i henhold til 
danskuddannelsesloven indholdsmæssigt er mest relevant. Løsningsbidragene vil 
medføre merudgifter til SVU. 
 
Bortfald af SVU-lovens krav om kortuddannelse som forudsætning for SVU til 
danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven 
Endelig kunne det overvejes helt at afskaffe kravet om kortuddannelse til danskud-
dannelse for voksne udlændinge for at motivere flere til at benytte tilbuddene. For-
slaget vil samtidig kunne give en administrativ forenkling, da behovet for at behandle 
ansøgninger om at se bort fra for høj udenlandsk skolegang derved bortfalder. 
 
Vurdering:  
I dag imødekommes ansøgninger om dispensation i vidt omfang, hvorfor løsnings-
bidraget ikke nødvendigvis medfører merudgifter.  
 
Pulje til støtte til gennemførelse af danskuddannelse efter danskuddannelses-
loven på virksomheder 
Det kunne ligeledes overvejes, om det er muligt at oprette en pulje i regi af Integrati-
onsministeriet, hvorfra der kan ydes støtte til danskuddannelse efter danskuddannel-
sesloven afholdt i forbindelse med beskæftigelse, således at meromkostninger for-
bundet med etablering på arbejdspladserne af danskuddannelse efter danskuddannel-
sesloven kan dækkes.  
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil kunne fremme, at udlændinge, der har brug for danskuddannel-
se, fastholder beskæftigelse. Løsningsbidraget vil medføre merudgifter til oprettelse 
af pulje. 
 
Fastholdelse af tilskud til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven som 
led i aktivering af ledige  
Staten betaler et timetilskud på 35 kr. (2005 pl) pr. skemalagt undervisningstime i 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven til ledige, som kommunen tilbyder 
danskuddannelse som led i et aktivt tilbud. Timetilskuddet blev indført i 2000, dels 
for at kompensere de kommuner, der har haft større grupper af udlændinge før inte-
grationslovens ikrafttrædelse, dels for at sidestille de kommunale udgifter til aktive-
ring og danskuddannelse, således at udgiftsforskellen ikke påvirker kommunens valg 
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af aktivering til ledige udlændinge. Timetilskuddet bortfalder med udgangen af 2006. 
For at undgå en økonomisk skævvridning i forbindelse med valg af aktivering kunne 
det overvejes at videreføre timetilskuddet efter 1. januar 2007 
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil mindske risiko for skævvridning i forbindelse med valg af akti-
vering og vil ikke medføre merudgifter, da staten, hvis timetilskuddet bortfalder, også 
herefter vil finansiere udgifterne til undervisning af denne kursistgruppe over bloktil-
skuddet. 
 
Helt eller delvist bortfald af deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelser i 
dansk som andetsprog 
Virksomhederne benytter kun i ringe omfang AMU’s tilbud om uddannelse af ind-
vandrere og flygtninge i dansk som andetsprog. Med henblik på at styrke anvendel-
sen kunne det overvejes at foreslå, at deltagerbetalingen på arbejdsmarkedsuddannel-
ser i dansk som andetsprog, bortfalder helt eller delvis.  
 
Vurdering:  
Løsningsbidraget vil kunne bidrage til at motivere virksomhederne til at anvende 
AMU’s dansk som andetsprog. Løsningsbidraget vil medføre øgede udgifter til takst-
tilskud. 
 
 
7.4 Særlige problemstillinger knyttet til krav om omstilling i overgangen mel-
lem beskæftigelse og ledighed  
 
Konsekvenser af større afskedigelser13 
Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved en relativt høj jobdynamik – målt ved 
antallet af arbejdspladser, som årligt nedlægges eller oprettes – og en høj medarbej-
derdynamik, målt ved antallet af personer, der årligt forlader eller tiltræder et job. 
 
Generelt klarer tidligere medarbejdere fra nedlagte og kraftigt indskrænkede virk-
somheder sig efterfølgende relativt godt på arbejdsmarkedet. For de personer, der i 
1997 blev berørt af en større jobnedlæggelse, var 82 pct. af de ansatte året efter i be-
skæftigelse eller under uddannelse, mens lidt mere end 7 pct. fortsat var ledige. Efter 
to år (i 1999) var godt 2 pct. fortsat ledige og efter tre år var under én pct. fortsat le-
dige. 
 
Langt de fleste afskedigede ved større afskedigelser kommer således relativt hurtigt 
og ukompliceret i beskæftigelse igen efter en fyringsrunde. Det gælder særligt de yng-
re og bedre uddannede grupper. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
13 Dette afsnit bygger primært på Beskæftigelsesministeriets analyse Større jobskabelser- og nedlæggelser i Danmark, 1980-
2002. Analysen er det første analysepapir i forbindelse med serviceeftersynet af Flere i Arbejde. 
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De over 50-årige er underrepræsenterede ved større jobnedlæggelser. Således udgør 
de over 50-årige 22 pct. af samtlige beskæftigede, men kun 18 pct. af de personer, der 
bliver berørt af større jobnedlæggelser, jf. figur 1. De, der har vanskeligheder ved at få 
genbeskæftigelse, kommer fra grupperne af de over 50-årige, indvandrere og ufaglær-
te og bliver derfor oftere hængende i overførselsindkomstsystemet. Således udgør 
50-årige 26 pct. af de personer, der fortsat er ledige efter et år og 48 pct. af de perso-
ner, der fortsat er ledige efter tre år, men kun 18 pct. af de berørte personer ved job-
nedlæggelser, jf. figur 7.1.  
 
Resultaterne for de ældre skal blandt andet ses i sammenhæng med muligheden for at 
trække sig tilbage på efterløn eller pension. Merledigheden for de over 55-årige kan 
heller ikke ses uafhængigt af den forlængede dagpengeret14.  
 

Figur 7.1 
Andel af beskæftigede og berørte af en jobnedlæggelse i 1997, samt andel ledige efter 1 år og 
stadig ledig efter 3 år, fordelt på udvalgte karakteristika 
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Kilde: Danmarks Statistik – Udtræk fra IDA og egne beregninger. 

 

 
I perioden 1980-2002 blev i gennemsnit årligt oprettet ca. 240.000 jobs og årligt ned-
lagt knap 205.000 jobs. Dette omfatter både hoved- og bibeskæftigede. Det danske 
arbejdsmarked er så fleksibelt, at denne proces for langt de fleste lønmodtageres ved-
kommende sker uden større problemer, idet de hurtigt finder nyt arbejde. Der er dog 
visse grupper, som klarer denne omstillingsproces mindre godt og som beskæftigel-
sespolitikken bør have fokus på. 
 
De strukturomlægninger, som større afskedigelser og virksomhedslukninger er et ud-
tryk for, medfører generelt, at der bliver mindre efterspørgsel efter kortuddannede og 
øget efterspørgsel efter medarbejdere med en uddannelse. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
14 Senest er denne problemstilling blevet belyst i Beskæftigelsesministeriets analyse Ledighed blandt de 50-65-årige, der er 
det fjerde analysepapir i forbindelse med serviceeftersynet af Flere i arbejde. 
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Uddannelse i forbindelse afskedigelser 
Reglerne om adgang til uddannelse findes i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Desuden er der mulighed for uddannelse ifølge en lang række overenskomster på 
LO/DA området. 
 
En lang række overenskomster på LO/DA området giver adgang til at deltage i kur-
ser af op til 2 ugers varighed, når medarbejderne afskediges som led i en virksom-
hedslukning, omstruktureringer, nedskæringer, overgang til ny teknologi mv., dvs. at 
afskedigelsen er begrundet i virksomhedens forhold og ikke skyldes medarbejderen. 
 
Retten til efteruddannelse i forbindelse med større afskedigelser forudsætter ofte 2 -3 
års anciennitet. Det er arbejdsgiveren, der afholder udgiften til efteruddannelsen, 
medmindre udgiften dækkes af det offentlige. 
 
Som eksempler på overenskomstaftaler kan nævnes Dansk Byggeris overenskomst 
med HK-Privat, Mediearbejdsgivernes overenskomst med HK-Privat, DI’s overens-
komst med CO-Industri, Tekniqs overenskomst med HK-Privat. 
 
Medarbejdere, som fortsætter med at arbejde i deres opsigelsesperiode, kan deltage 
på normale vilkår i VEU-aktiviteter, herunder også i AMU. Aktiviteten er tilskudsbe-
rettiget, og der gælder de samme vilkår for godtgørelse.  
 
Virksomheder, AF og uddannelsesudbydere af VEU kan samarbejde om indsatsen, 
og der kan gennemføres individuel kompetenceafklaring og ske deltagelse i VEU 
målrettet andre jobmuligheder. 
 
Der er som led i ”Flere i arbejde” taget en række initiativer, som konkret kan målret-
tes til at imødegå konsekvenserne af større afskedigelser. De kan supplere de tilbud, 
AF normalt iværksætter, når der forekommer større afskedigelser: Information og 
vejledning om job og uddannelse, indlæggelse af cv på jobnet og jobformidling mv.  
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver AF mulighed for at yde en særlig indsats 
for opsagte, men endnu ikke fratrådte medarbejdere ved større afskedigelser. Ved 
større afskedigelser forstås mindst 50 pct. ud af et arbejdssted med mindst 100 ansat-
te. Ministeren kan fravige både 50 pct. kravet og kravet om mindst 100 ansatte. 
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver adgang til følgende uddannelsesmulighe-
der ved større afskedigelser: 
• Tilbud om 2 ugers jobsøgningskurser i opsigelsesperioden. 
• Desuden er der i opsigelsesperioden – dvs. allerede inden fratrædelse – mulig-

hed for at få op til 8 ugers uddannelse til erhvervelse af en ny kvalifikation, 
hvis det sker inden for områder med mangel på eller forventet mangel på ar-
bejdskraft. 
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Disse tilbud kan kombineres med de normale efteruddannelsesmuligheder for be-
skæftigede, der findes i for eksempel lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Det er en forudsætning for anvendelsen af uddannelsesmulighederne, at arbejdsgive-
ren er indforstået, idet arbejdsgiveren betaler lønnen i varslingsperioden. 
 
Ved udløbet af varslingsperioden kommer den afskedigede ind under de regler, der 
gælder for nyledige. Bl.a. har den nyledige ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse samt ret 
til en handlingsplan, hvor der kan gives tilbud om 6 ugers uddannelse.  
 
Mulige løsningsbidrag til en forbedret indsats i forbindelse med afskedigelser 
 
Nedenfor er opstillet mulige løsningsbidrag, der kan medvirke til at sikre en mere 
målrettet overgang til nye beskæftigelsesmuligheder, herunder en styrket indsats ved 
varslinger. Dette kan ske i et samspil mellem de overenskomstmæssige bestemmelser 
og voksen- og efteruddannelsesindsatsen inkl. de lediges ret til 6 ugers selvvalgt ud-
dannelse samt ret til en handlingsplan, hvor der kan gives tilbud om 6 ugers uddan-
nelse. 
 
Styrket rådgivning og vejledning 
I afskedigelsessituationer kan det overvejes at styrke rådgivningen af virksomhederne 
og vejledningen af medarbejderne. Det kan ske for at smidiggøre overgangen til ny 
beskæftigelse. 
 
I situationer, hvor der ikke er tale om større afskedigelser, har fagforeningen og a-
kassen en særlig forpligtelse til at vejlede de varslede medarbejdere. Ved overgangen 
til ledighed skal AF/kommunen – som for alle – vejlede om jobmuligheder mv. 
 
Ved større afskedigelser sker rådgivningen og vejledningen bedst i et tæt samarbejde 
mellem virksomhed, AF og uddannelsesinstitutioner. Der er allerede i dag mange 
gode eksempler herpå, men det kan overvejes at forbedre samarbejdet, blandt andet 
ved at sikre at AF og uddannelsesinstitutionerne altid samarbejder ved større afske-
digelser. 
 
Vurdering: 
En styrket vejlednings- og rådgivningsindsats kan bidrage til en mere målrettet ind-
sats og dermed til, at varslede personer hurtigere kommer i ny beskæftigelse. 
 
Realkompetencevurdering 
Det kan overvejes, at der i højere grad skabes incitamenter til at fremme anvendelsen 
og brugen af realkompetencevurdering jf. kapitel 5 også i forbindelse med afskedigel-
ser. I forbindelse med, at realkompetencevurderingerne sker for en større gruppe 
medarbejdere – for eksempel i forbindelse med virksomhedslukninger, kan det over-
vejes, at aktiviteten foregår på virksomheden eventuelt i direkte sammenhæng til eller 
i forlængelse af arbejdstiden. 
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Vurdering: 
En øget anvendelse af kompetenceafklaringer via en realkompetencevurdering i for-
bindelse med afskedigelser vil være et effektivt redskab til at afklare relevante kompe-
tencer i forhold til erhvervelse af et nyt job og vil med mulighed for et kompetence-
bevis give afskedigede dokumentation for kompetencer, der kan være brugbare i for-
hold til jobsøgning og ny beskæftigelse. 
 
Udvidelse af varslingsindsatsen ved større afskedigelser      
Det kan overvejes at udvide målgruppen for varslingsindsatsen for eksempel ved at 
mindske andelen på virksomheden, der skal være omfattet af varslingen eller det kon-
krete antal. Efter gældende regler skal afskedigelserne omfatte mindst 50 pct. af de 
ansatte på virksomheder med mindst 100 ansatte. 
 
Vurdering: 
Løsningsbidraget vil betyde, at der kan tilbydes et efteruddannelsestilbud, også når 
der er tale om afskedigelser af færre personer på den enkelte arbejdsplads, og ordnin-
ger vil i højere grad kunne benyttes, når afskedigelserne sker i små og mellemstore 
virksomheder. Der er dog samtidig erfaring for, at netop disse virksomheder ønsker 
at gøre brug af arbejdskraften også i hele opsigelsesperioden. Løsningsbidraget inde-
bærer risiko for, at der ydes tilskud til uddannelse af personer, der under alle om-
stændigheder hurtigt ville have fundet ny beskæftigelse. 
 
Særskilt bevilling til varslingsindsatsen 
Det kan overvejes at afsætte en særskilt bevilling til at hjælpe varslede personer over i 
flaskehalsbrancher. 
 
Vurdering: 
Løsningsbidraget giver for eksempel mulighed for at sætte tidligt ind over for de 
grupper af afskedigede, som kan have vanskeligt ved at finde et nyt job, ligesom for-
slaget synliggør indsatsen. 
 
Sammenhængende tilbud 
Det kan overvejes at styrke mulighederne for at skabe sammenhæng mellem de til-
bud, der kan gives i henholdsvis opsigelsesperioden og i starten af ledighedsperioden. 
For eksempel kan der gives tilbud om uddannelsesforløb rettet mod arbejdsmarke-
dets behov til personer, der skønnes at være ledighedstruede eller i fare for at blive 
langtidsledige. Tilbuddet kan påbegyndes i opsigelsesperioden og kan i et nærmere 
aftalt omfang fortsætte efter udløb af opsigelsesperioden.  
 
Vurdering: 
Der kan for nogle grupper være fordele ved at se uddannelsesmulighederne i opsigel-
sesperioden og i en eventuelt efterfølgende ledighedsperiode i en sammenhæng. Sig-
tet med indsatsen skal dog fortsat være den hurtigst mulige vej tilbage i arbejde, 
hvorfor de generelle bestemmelser om uddannelse i første ledighedsperiode fortsat 
skal respekteres. 
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Aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere 
Det kan overvejes at forbedre mulighederne ved overgang fra beskæftigelse til ledig-
hed via aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Der kan her bygges videre på 
de allerede eksisterende aftaler, jf. kortlægningen i kapitel 9, bind 2. 
 
Vurdering: 
Løsningsbidraget kan bidrage til en styrket indsats overfor de personer, der bliver af-
skediget. 
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8. Styring og finansiering af VEU-indsatsen, der understøt-
ter en styrket indsats  

8.1 Indledning og sammenfatning 
Den teknologiske udvikling og globaliseringen indebærer, at efterspørgslen efter højt 
kvalificeret arbejdskraft øges, mens efterspørgslen efter personer med et lavt kompe-
tenceniveau mindskes. Det kan fremadrettet medføre et pres på enten løn eller be-
skæftigelsesmuligheder for personer med et lavt kompetenceniveau og mangel på 
højt kvalificeret arbejdskraft. 
 
En styrkelse af VEU-indsatsen vil kunne imødegå dette og samtidig udnytte mulig-
hederne for øget velstand.1 Det gælder særligt en styrkelse af indsatsen rettet mod 
personer med svage/snævre kompetencer, læse- skrive- og regnesvage og tosprogede 
med danskproblemer. Et kompetenceløft for de udsatte grupper sikrer en fortsat 
nogenlunde jævn kompetence- og dermed indkomstspredning i samfundet. Behovet 
understreges af, at gruppen deltager systematisk mindre i VEU end andre grupper. 
 
Der er i dag en række barrierer for større efterspørgsel efter VEU, herunder bl.a. 
manglende motivation for en række grupper. Udvalgets mulige løsningsbidrag til at 
øge motivation og efterspørgsel er behandlet i kapitel 5, 6 og 7. 
 
I dette kapitel gennemgås styrings- og finansieringsmæssige forhold med henblik på 
identifikation af eventuelle barrierer for fleksibilitet i det offentlige VEU-udbud, der 
kan skabe problemer ved markante stigninger i efterspørgslen fra det nuværende 
niveau. Overvejelserne skal ses i lyset af en forventet stigning i efterspørgslen bl.a. 
som følge af realisering af udvalgets anbefalinger samt den teknologiske udvikling og 
globaliseringen. Forudsætningen i kommissoriet er, at udvalgets anbefalinger og for-
slag ikke må føre til en permanent forringelse af de offentlige finanser. 
 
Der er med de nuværende muligheder for at modtage godtgørelse og det frie optag 
ikke identificeret afgørende styringsmæssige barrierer på det almene område, der kan 
hindre aktiviteten i at tilpasse sig en eventuel stigning i efterspørgslen. 
 
Tilsvarende er der med det frie optag ikke identificeret afgørende styringsmæssige 
barrierer på det videregående område, der kan hindre aktiviteten i at tilpasse sig en even-
tuel stigning i efterspørgslen. På det videregående område kan niveauet for deltager-
betaling kombineret med stor deltagelse i fritiden dog udgøre en barriere for stignin-
ger i efterspørgslen. Det konkrete omfang heraf afhænger af betalingsvilligheden. 
Der kan være en række barrierer knyttet til udbudssiden, jf. kapitel. 6. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Et led i at imødegå fremtidens udfordringer er også, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddan-
nelse, og at flere tager en videregående uddannelse. 
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Styringen og finansieringen af det erhvervsrettede VEU-område er i modsætning til de 
øvrige VEU-områder kendetegnet ved at være underlagt rammestyring og centralt 
fastsat deltagerbetaling. 
 
Det vurderes, at der er i forhold til en stigning i efterspørgslen på det erhvervsrettede 
VEU-område (EVE-området) vil være plads til en vis stigende aktivitet inden for de 
nuværende styringsmæssige rammer. Det skal bl.a. ses i lyset af et mindreforbrug i 
2005 på knap 300 mio. kr. ud af en samlet ramme på 2,4 mia. kr.  
 
Mindreforbruget kan henføres til flere faktorer. På efterspørgselssiden er der generel-
le barrierer bl.a. som følge af lav motivation, ligesom der erfaringsmæssigt er en rela-
tivt lav anvendelse af VEU-tilbud under en højkonjunktur. På udbudssiden anfører 
uddannelsesinstitutionerne, at de er tilbageholdende med at udbyde visse uddannel-
ser, fordi indtægterne ikke står mål med udgifterne. Endelig er der sket et skift i ret-
ning af billigere uddannelser, ligesom færre af deltagerne har ansøgt om at få udbetalt 
VEU-godtgørelse.  
 
Hvis løsningsbidragene i forhold til efterspørgselssiden samt den teknologiske udvik-
ling og globaliseringen derimod giver anledning til en mærkbar stigning i efterspørgs-
len, vil styringen af det erhvervsrettede område udgøre en barriere for øget aktivitet. 
 
En særlig udfordring for den fremtidige VEU-indsats består i at sikre en hensigtsmæssig 
styring og finansiering på det offentlige VEU-område, der kan understøtte en styrket indsats. Dette 
gælder særligt på det erhvervsrettede område: 
• På det erhvervsrettede område skal der tages højde for en række styringsmæs-

sige problemstillinger, der vil udgøre barrierer for øget aktivitet i lyset af sti-
gende efterspørgsel som følge af den teknologiske udvikling, globaliseringen, 
samt udvalgets anbefalinger om en styrket indsats. Det vurderes, at der vil væ-
re plads til en vis stigning i aktiviteten inden for de nuværende styringsmæssige 
rammer. 

• Blandt de styringsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, kan nævnes, at den nuvæ-
rende rammestyring indebærer, at udbuddet på EVE-området kun kan tilpasse 
sig efterspørgslen inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af hensyn 
til budgetsikkerheden. Hensynet til budgetsikkerheden skal ses i lyset af, at 
målgruppen omfatter omkring tre fjerdedele af arbejdsstyrken, at efterspørgs-
len erfaringsmæssigt er meget volatil, at deltagerbetalingen er relativt lav set i 
forhold til de samlede omkostninger, samt at 75-90 pct. af aktiviteten udløser 
løntabsgodtgørelse m.v. Samlet set indebærer dette, at selv små stigninger i ef-
terspørgslen kan have store udgiftsmæssige konsekvenser. 

• Inden for de økonomiske rammer kan godtgørelse fortrænge tilskud til drift, 
ledige kan fortrænge udgifter til beskæftigede, og der kan opstå udbudspro-
blemer på grund af manglende fleksibilitet i fastsættelse af takster og deltager-
betaling. Fraværet af en systematisk sammenhæng mellem tilskudsstørrelse og 
samfundsmæssige målsætninger og prioriteter på AMU indebærer, at størrel-
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sen af tilskuddene ikke nødvendigvis af spejler de politiske prioriteter, herun-
der hensynet til at styrke indsatsen i forhold til de kortere uddannede. 

• Der kan samtidig være en udfordring i at sikre, at VEU-indsatsen i højere grad 
synliggøres og prioriteres af institutioner, der er godkendt til at udbyde er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesni-
veau. Dette gælder særligt på institutioner, hvor VEU-indsatsen udgør en 
marginal aktivitet, og dermed er i risiko for fortrængning af institutionernes 
øvrige aktiviteter. 

 
Disse udfordringer skal håndteres samtidig med, at kvaliteterne ved det nuværende 
erhvervsrettede VEU-system opretholdes, herunder fx mulighederne for gennem 
relativt korte arbejdsmarkedsrettede uddannelser og forløb inden for AMU at er-
hverve sig grundlæggende kvalifikationer. Via AMU erhverves grundlæggende kvali-
fikationer for voksne dels i form af efteruddannelse, der bygger oven på en erhvervs-
uddannelse, dels i form af en grundlæggende kvalificering til varetagelse af jobfunkti-
oner inden for en bred vifte af jobområder.2 
 
På baggrund af udfordringerne opstilles og vurderes en række mulige modeller for 
ændringer i styringen og finansieringen. 
 
På styringssiden er der opstillet modeller inden for følgende områder: 
• Afkobling af de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse fra udgifterne til drift 

på det erhvervsrettede VEU-område 
• Mere differentieret og fleksibel deltagerbetaling 
• Ændrede principper for takstfastsættelsesprincipper 
• Sikring af, at institutionerne prioriterer udbuddet af VEU 
• Større VEU-deltagelse i fritiden 
• Vouchers 
 
På finansieringssiden er der opstillet modeller indenfor følgende områder: 
• Offentlige omprioriteringer. 
• Tilførsel af yderligere offentlige midler til området. 
• Øget anvendelse af deltagerbetaling.  
• Frivillige indbetalinger på særlige individuelle uddannelseskonti. 
• Frivillige forøgelser af virksomhedernes udgifter til VEU. 
• Opsparingsordninger. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Den grundlæggende kvalificering sker dels inden for områder, der ikke i forvejen er dækket af en erhvervsuddannel-
se, fx vaskeriområdet og elektronisk montage; dels områder, der er erhvervsuddannelsesdækket, men hvor en lang 
række jobfunktioner ikke forudsætter en erhvervsuddannelse og i praksis sker på baggrund af kompetencer opnået 
via AMU-systemet. 
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Udvalget tager med fremstillingen af mulige modeller eller vurderingerne ikke stilling 
til, om modellen kan anbefales eller ej. De opstillede modeller er ikke gensidigt ude-
lukkende. 
 
I afsnit 8.2 beskrives en række mulige ændringer i styringen af den offentlige VEU-
indsats, mens finansieringsmæssige aspekter behandles i afsnit 8.3.3 
 
 
8.2 Mulige ændringer i styringen af den offentlige VEU-indsats 
I dette afsnit beskrives en række mulige ændringer i styringen af den offentlige VEU-
indsats inden for det nuværende offentlige udgiftsniveau. 
 
Omfanget af offentlig støtte til VEU-aktiviteter er overordnet en politisk prioritering. 
På samfundsplan er den primære målsætning med VEU at øge den samlede velstand 
og velfærd, jf. kapitel 3. Offentlige investeringer i VEU, der foretages med henblik på 
at øge den samlede velstand, forudsætter at det samfundsøkonomiske afkast er posi-
tivt og større end det privatøkonomiske afkast. 
 
Ved fastsættelsen af tilskuddets størrelse til et givent uddannelsestilbud er det rele-
vant at tage udgangspunkt i tre forhold: 
• Omkostningen ved uddannelsen (i en optimalt drevet institution) 
• Det samfundsmæssige afkast forbundet med uddannelsen 
• Deltagerens/arbejdsgiverens gennemsnitlige betalingsvillighed 
 
En virksomheds afkast ved at finansiere deltagelse i kurser med bred anvendelse på 
arbejdsmarkedet kan fx være begrænset på grund af risikoen for, at medarbejderen 
skifter job, og investeringen dermed tabes for virksomheden – men ikke for samfun-
det. Her kan betingelsen for offentlige tilskud ud fra en samfundsøkonomisk tanke-
gang være opfyldt. 
 
Omvendt kan uddannelser være forbundet med et positivt privatøkonomisk afkast, 
men have et neutralt eller negativt afkast for samfundet, hvis gevinsterne i form af 
bedre arbejdsmarkedstilknytning, højere produktivitet mv. ikke overstiger omkost-
ningerne ved at gennemføre aktiviteterne. Her er betingelsen for offentlige tilskud ud 
fra en samfundsøkonomisk tankegang ikke opfyldt. 
 
Tilskuddet kan endvidere afvejes i forhold til deltagerens/virksomhedens betalings-
villighed. Hvis den enkelte/virksomheden har en stor betalingsvillighed, vil et stort 
offentligt tilskud ikke føre til øget aktivitet, men alene til fortrængning af privat fi-
nansieret aktivitet. Her er betingelsen for offentlige tilskud ud fra en samfundsøko-
nomisk tankegang derfor ikke opfyldt. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Det er i praksis svært at skille styring (afsnit 8.2) og finansiering (afsnit 8.3) fuldstændig ad. Fx behandles ændringer 
i deltagerbetalingen ud fra en styringsmæssig betragtning i afsnit 8.2, men berøres også kortvarigt i afsnit 8.3. 
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I praksis er det imidlertid vanskeligt at identificere det samfundsmæssige afkast for-
bundet med den enkelte uddannelse. Derfor vil tilskudsfastsættelsen i praksis være 
udtryk for en politisk vurdering og prioritering, der bl.a. kan bero på en vurdering af 
ovennævnte faktorer, men også andre forhold. Det gælder fx den historiske fastsæt-
telse af taksterne på AMU-kurser, som før 2000 primært tog udgangspunkt i om-
kostningerne. 
 
I afsnit 8.2.1 og 8.2.2 gennemgås kort de styringsmæssige problemstillinger på hhv. 
det almene og det videregående område. I afsnit 8.2.3 behandles problemstillingerne 
på det erhvervsrettede område. I afsnit 8.2.4 behandles institutionelle rammevilkår 
for tilrettelæggelsen af undervisningen. Afsnit 8.2.5 omhandler VEU-deltagelse i 
fritiden og endelig behandles voucherordninger i afsnit 8.2.6. 
 
8.2.1 Det almene niveau 
Kortlægningen viser, at der er en stor gruppe personer med svage/snævre kompeten-
cer og manglende basale læse-, skrive- og regnefærdigheder. Antallet af personer med 
utilstrækkelige basale færdigheder opgøres til mellem 150.000 til 800.000, jf. kap. 7. 
 
Nuværende styring og finansiering af VEU-indsatsen på det almene område 
Der er i dag frit optag på det almene VEU-område. Det vil sige, at der i udgangs-
punktet udbetales tilskud og godtgørelse til de personer, der bliver optaget4. Delta-
gerbetalingen er relativt begrænset. Således er deltagelse i FVU gratis, mens deltager-
betalingen varierer mellem 100-900 kr. pr. fag på AVU og Hf – lavest for kernefag. 
Deltagerbetalingen udgør i gennemsnit 3 pct. af den samlede driftsfinansiering. Der 
kan oppebæres godtgørelse i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis 
uddannelsesforløbet indebærer, at den pågældende er væk fra sit arbejde og i øvrigt er 
inden for målgruppen, herunder er ufaglært eller faglært, jf. kapitel 3, bind 2. 
 
Efterspørgslen efter forberedende voksenundervisning (FVU) er på trods af gunstige 
vilkår for deltagelse i uddannelserne relativt lille set i forhold til størrelsen af den 
potentielle målgruppe med manglende basale færdigheder. Det konkluderes derfor, at 
de eksisterende tilbud i deres indhold generelt dækker behovet, men at målgruppen 
fortsat er underrepræsenteret blandt deltagere i VEU, jf. kapitel 7. 
 
Der er således ikke identificeret afgørende styringsmæssige barrierer, der kan hindre 
aktiviteten i at tilpasse sig en eventuel stigning i efterspørgslen, om end der kan være 
behov for at gøre mulighederne for at modtage godtgørelse til visse fag rettet mod 
ufaglærte og faglærte mere fleksible, fx i forhold til fastsættelsen af minimumstimetal, 
jf. kapitel 7. 
 
En afgørende forudsætning for øget aktivitet for målgruppen er en øget motivation 
for VEU. Mulige initiativer udover det styringsmæssige rettet mod denne gruppe, 
herunder med henblik på at øge motivationen, behandles i kapitel 5, 6 og 7.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Der er visse betingelser tilknyttet, jf. kapitel 6, bind 2. 
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8.2.2 Det videregående niveau 
 
Nuværende styring og finansiering af VEU-indsatsen på det videregående om-
råde 
Der er som på det almene VEU-område også frit optag på det videregående område. 
Deltageren kan under en række nærmere angivne betingelser modtage SVU i op til 52 
uger. 
 
Deltagerbetalingen på det videregående niveau er fastsat frit og udgør i gennemsnit 
54 pct. af den samlede driftsfinansiering. Deltagerbetalingsandelen er dermed væsent-
ligt højere end for almen og erhvervsrettet VEU. Aktiviteten inden for videregående 
VEU er også relativt høj, hvilket til sammen er udtryk for en høj efterspørgsel, og i 
lyset af deltagerbetalingens størrelse også en relativt stor betalingsvillighed. Dette kan 
bl.a. henføres til at deltagere i videregående forløb typisk er meget motiverede for 
uddannelse, og at personernes deltagelse prioriteres af virksomhederne. På det vide-
regående område kan niveauet for deltagerbetaling kombineret med stor deltagelse i 
fritiden dog udgøre en barriere for stigninger i efterspørgslen. Det konkrete omfang 
heraf afhænger af betalingsvilligheden. 
 
Der kan konstateres et fald i aktiviteten på det videregående niveau på ca. 1.000 årse-
lever i perioden 2000 til 2004, svarende til 5 pct.  Der er umiddelbart ingen entydige 
årsager til den faldende aktivitetsudvikling, men blandt mulige forklaringer kan der 
peges på følgende, jf. kapitel 5, bind 2: 
• I forbindelse med VEU-reformen i 2001 skete der en skærpelse af adgangs-

kravene til det videregående niveau, hvilket påvirkede en række faglærtes mu-
lighed for at deltage i denne type efteruddannelse. 

• Bortfaldet af tilskuddet til korte kurser samt ændringer i mulighederne for at 
modtage SVU ved deltagelse i fagspecifikke kurser i 2003. 

• De såkaldte ”nom-uddannelser”, fx merkonomuddannelsen, er blevet udfaset i 
forbindelse med VEU-reformen i 2001 til fordel for de nye videregående vok-
senuddannelser (VVU), som imidlertid har haft visse vanskeligheder i op-
startsfasen. 

• Deltagerbetalingen er steget i perioden 2000 til 2004 både absolut og relativt i 
forhold til de samlede omkostninger. Dette skal ses i sammenhæng med, at 
der skete en fornyelse på udbudssiden i denne periode i forbindelse med 
VEU-reformen. Dette medførte et øget udbud af diplom- og masteruddannel-
ser, hvor deltagerbetalingen ofte er højere end gennemsnittet pga. tilrettelæg-
gelsesform og målgruppe. Denne forskydning af efterspørgslen har medvirket 
til det højere deltagerbetalingsprovenu. 

• Der er i 2004 gennemført en harmonisering af deltagerbetalingen på KVU-
niveau, hvilket har medført øget deltagerbetaling på udvalgte uddannelser. 

 
Det vurderes, at der med det frie optag ikke er identificeret afgørende styringsmæssi-
ge barrierer, der kan hindre aktiviteten i at tilpasse sig en eventuel stigning i efter-
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spørgslen. Derimod kan niveauet for deltagerbetaling kombineret med stor deltagelse 
i fritiden dog udgøre en barriere for, at efterspørgslen kan stige. Det konkrete om-
fang heraf afhænger af betalingsvillighed mv. Hertil kommer, at der kan være en ræk-
ke andre barrierer i form af manglende bredde i udbuddet, jf. kapitel 6. 
 
8.2.3 Det erhvervsrettede niveau til og med EUD-niveau (EVE-området) 
I dette afsnit behandles styringsmæssige problemstillinger på det erhvervsrettede 
niveau. Der indledes med en kort beskrivelse af de nuværende styringsprincipper, der 
efterfølgende problematiseres. Endelig opstilles en række mulige modeller for ændret 
styring, herunder: 
• Afkobling af de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse mv. fra aktiviteten på 

EVE-området 
• Mere differentieret og fleksibel deltagerbetaling  
• Ændrede principper for takstfastsættelse 
 
Den nuværende styring på EVE-området 
Styring, udvikling og finansiering af EVE-området kan beskrives i følgende hoved-
punkter: 
• I modsætning til VEU på alment og videregående niveau er EVE-området 

underlagt en fast ramme på 2,4 mia. kr. på finansloven for 2005 med et ud-
svingsbånd på 50 mio. kr. Et evt. mindreforbrug kan helt eller delvist viderefø-
res mellem finansår til anvendelse inden for området. 

• EVE-rammen indeholder modsat rammerne på de øvrige uddannelsesområder 
både udgifter til driften af uddannelserne (taxametre, øvrige tilskud samt puljer) 
og lovbundne udgifter til VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt tilskud til 
kost og logi (deltagerstøtte). 

• Den overvejende andel af deltagerbetalingen på EVE-området er centralt fastsat, 
mens taksten varierer mellem uddannelserne (13 takstgrupper). En række mål-
grupper og uddannelser friholdes ud fra uddannelses- og arbejdsmarkedspoliti-
ske prioriteringer for deltagerbetaling. Det gælder uddannelser gennemført af 
ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse og GVU-elever, samt uddan-
nelser på social- og sundhedsområdet (SOSU), det pædagogiske område 
(PGU-merit) og individuel kompetenceafklaring (IKA), jf. kapitel 5, bind 2. 

• Uddannelse for ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse finansieres inden 
for EVE-rammen både for så vidt angår driftstilskud og godtgørelse. Ramme-
styringen på EVE-området indebærer imidlertid, at øgede udgifter til ledige 
kan fortrænge udgifter til beskæftigede. 

• Udvikling af de konkrete uddannelser på EVE-området foretages af arbejdsgi-
ver- og lønmodtagerorganisationerne i de såkaldte efteruddannelsesudvalg og god-
kendes af Undervisningsministeriet. 

De offentlige tilskud til VEU-aktiviteter på det erhvervsrettede område er høje sam-
menlignet med almene og videregående VEU. Dette skal ses i lyset af, at der er tale 
om fuldtidsundervisning (37 t/uge), at der på en række uddannelser er store udstyrs-
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krav og værkstedsundervisning samt, at der oppebæres VEU-godtgørelse til 75-90 
pct. af aktiviteten. I gennemsnit udgør deltagerbetalingen på det erhvervsrettede om-
råde ca. 13 pct. af driftsfinansieringen. 
 
Den nuværende rammestyring på EVE-området skyldes hensynet til budgetsikker-
hed. Hensynet til budgetsikkerheden skal ses i lyset af, at målgruppen omfatter om-
kring tre fjerdedele af arbejdsstyrken, at efterspørgslen erfaringsmæssigt er meget 
volatil, at deltagerbetalingsandelen er relativt lav samt, at 75-90 pct. af aktiviteten 
som nævnt udløser løntabsgodtgørelse mv. Samlet set indebærer dette, at selv små 
stigninger i efterspørgslen kan have store udgiftsmæssige konsekvenser. 
 
Budgetsikkerhed kan i dag sikres ved anvendelse af aktivitets- og tilskudslofter, æn-
dringer i deltagerbetaling og/eller reduceret godtgørelse. I praksis har alle instrumen-
ter undtagen reduceret godtgørelse været i anvendelse gennem den seneste årrække.5 
For at øge fleksibiliteten, men samtidig bevare budgetsikkerheden, blev den såkaldte 
aftalemodel indført i 2004, jf. boks 1. Det har medført, at det i praksis ikke er nødven-
digt at anvende de nævnte styringsinstrumenter til at sikre, at udgifterne holdes inden 
for rammen6. 
 
Aftalemodellen giver institutionerne en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af ud-
buddet inden for den samlede udgiftsramme end tilskudslofter, da det er op til den 
enkelte institution at prioritere de tildelte midler. På den måde har institutionerne 
mulighed for at indrette deres udbud efter de lokale behov inden for rammerne af 
aftalemodellen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
5 Imidlertid er godtgørelse til visse uddannelser helt bortfaldet for beskæftigede bl.a. i forbindelse med aktivitet 
gennemført som fjernundervisning, og til uddannelser, der ikke er omfattet af en fælles kompetencebeskrivelse. 
6 PGU-merituddannelsen er som den eneste uddannelse på EVE-området aktivitetsstyret og er således ikke omfattet 
af aftalemodellen. 
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Boks 8.1 
Aftalemodellen på EVE-området 

 
Aftalemodellen på EVE-området blev indført i 2004 og indebærer, at Undervisningsministeriet og 
hver enkelt uddannelsesinstitution aftaler et budgetmål. Det vil sige et samlet mål for institutionens 
årlige økonomiske forbrug i forbindelse med EVE-aktiviteter. Institutionerne kan inden for dette 
samlede mål tilrettelægge uddannelsesudbuddet helt frit i overensstemmelse med efterspørgslen. 
 
Som udgangspunkt er 10 pct. af undervisningstaksterne tilbageholdt og vil blive udbetalt som præ-
mie til de institutioner, der – inden for en vis margin – rammer det aftalte budgetmål ved årets ud-
gang. Institutioner, der overholder aftalen, får således udbetalt 10 pct. mere i tilskud end institutio-
ner, der ikke overholder aftalen. Institutionerne kan i løbet af året afgive eller modtage midler fra 
hinanden. Institutioner, der ikke overholder aftalen, får således udbetalt 10 pct. mindre end det fulde 
taxametertilskud. Institutioner, der overholder aftalen, får udbetalt det fulde tilskud.  
 
I 2004 lykkedes det for ca. halvdelen af uddannelsesinstitutionerne, der repræsenterede udgifter 
svarende til 76 pct. af de samlede udmeldte midler at ramme inden for marginen på mellem 90 og 
105 pct. af budgetmålet. Størsteparten af de resterende opnåede ikke et forbrug svarende til 90 pct. 
af budgetmålet. 
 

 
I 2004 og 2005 har der været et mindreforbrug på EVE-området, der i 2005 beløber 
sig til knap 300 mio. kr., hvoraf ca. 160 mio. kr. vedrører drift. Det skal formentlig 
ses i lyset af flere forhold: 
• Der er i 2005 sket et skift fra dyre til billigere uddannelser samtidigt med, at 

færre af deltagerne har ansøgt om at modtage godtgørelse. Aktiviteten på 
AMU målt i årselever forventes stort set at blive som budgetteret på finanslo-
ven for 2005, men har været afholdt på uddannelser med lavere takster. 

• Indtægterne står for en del uddannelsers vedkommende ikke mål med udgif-
terne, hvilket særligt for økonomisk pressede institutioner kan føre til, at de 
pga. de økonomiske incitamenter undlader at udbyde disse uddannelser i fuldt 
omfang, jf. nedenfor. 

• Rammestyringen på området, herunder udformningen af aftalemodellen, som 
tilskynder institutionerne til at være forsigtige, når de indmelder ønsker om år-
lige budgetmål. 

• Konjunktursituationen: Typisk sender virksomheder færre medarbejdere på 
VEU eller aflyser kurser oftere under en højkonjunktur, da de har brug for alle 
ansatte for at følge med efterspørgslen.  

 
Konsekvenser af styringsmæssige forhold på EVE-området 
Indretningen af styringen på EVE-området har overordnet set følgende konsekven-
ser: 
• Udbuddet på EVE-området kan kun tilpasse sig efterspørgslen inden for de 

fastlagte økonomiske rammer. 
• Godtgørelse kan fortrænge udgifterne til drift, jf. nedenfor. 
• Udgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse kan reducere den 

mulige aktivitet for beskæftigede, jf. nedenfor. 
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• De offentlige tilskud til kurser med en lille potentiel målgruppe har en betyde-
lig størrelse, jf. nedenfor. 

• For AMU er der ingen sammenhæng mellem deltagerbetalingen og den under-
liggende omkostning og ingen systematisk sammenhæng mellem tilskud og 
samfundsmæssige målsætninger eller prioriteter i øvrigt, jf. nedenfor. 

• Samspillet mellem principperne for takstfastsættelse og den centralt fastsatte 
deltagerbetaling kan give problemer på udbudssiden. Institutionerne kan 
komme i en situation, hvor indtægterne fra takster og deltagerbetaling ikke står 
mål med udgifterne ved at udbyde kurset.  

• Efteruddannelsesudvalgene har ikke nødvendigvis tilskyndelse til at tage om-
kostningsmæssige hensyn i tilrettelæggelsen af det enkelte kursus mål. Der-
imod har efteruddannelsesudvalgene en tilskyndelse til at komprimere kurser-
nes længde for at mindske fraværet fra arbejdspladsen, ligesom arbejdsgiverne 
ofte betaler forskellen mellem VEU-godtgørelsen og medarbejderens alminde-
lige løn. 

 
Placeringen af VEU-godtgørelse mv. på samme ramme som driften indebærer, 
at godtgørelse løbende kan fortrænge udgifter til drift. Fortrængningen var især mar-
kant fra 2001 til 2004, hvor godtgørelsens andel af den samlede EVE-ramme steg fra 
44 pct. til 53 pct., jf. tabel 1. 
 
Stigningen kan henføres til to forhold. For det første, at EVE-rammen frem til 2003 
ikke blev pris- og lønreguleret, mens godtgørelsessatserne følger dagpengeniveauet, 
som reguleres med satsreguleringen. For det andet er der indført deltagerbetaling, 
som har været ledsaget af tilsvarende reduktioner i de statslige driftstilskud. 
 
Fra 2004 bliver EVE-rammen reguleret med pris- og lønindekset samt med satsregu-
leringen. 
 
Beskedne aktivitetsstigninger kan indebære store stigninger i de samlede udgifter, idet 
75-90 pct. af aktiviteten på AMU-området som nævnt udløser godtgørelse.  
 
Placeringen af udgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse under 
EVE-rammen kan reducere den mulige aktivitet for beskæftigede. Udgifterne til 
ledige selvvælgere som andel af den samlede EVE-ramme er i perioden 2001 til 2004 
steget fra godt 10 pct. til godt 18 pct., jf. tabel 1. Stigningen skal ses i lyset af den 
stigende ledighed i perioden. 
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Tabel 8.1 
Aktivitet og udgifter på EVE-området 

 
 2006-priser 2001 2002 2003 2004 

 Udgifter:     
 Driftstilskud 1.533,9 1.612,1 1.180,6 1.084,8 
 Puljer under EVE 127,7 63,1 53,7 56,8 
 Godtgørelse mv. 1.303,3 1.343,0 1.287,9 1.290,7 
 Samlede udgifter (EVE-rammen) 2.964,9 3.018,2 2.522,2 2.432,3 
 - godtgørelsesandel (pct.) 44,0 44,5 51,1 53,1 
 - heraf udgifter til ledige med ret 

til 6 ugers selvvalgt udd. 305 304 385 450 
 - heraf godtgørelse 162 162 203 236 
 Udgifter til ledige med ret til 

selvvalg i pct. af den samlede EVE-
rammen 10,3 10,1 15,3 18,5 

 Aktivitet:     
 Antal årselever 14.311 13.807 11.747 11.548 
 - heraf ledige med ret til 6 ugers 

selvvalgt udd. 1.152 1.136 1.417 1.672 
 - andel ledige (pct.) 8,0 8,2 12,1 14,5 
  

1) Deltagerbetaling indgår ikke i beregningerne.  
2) Driftstilskud og godtgørelsesudgifter i tabellen kan variere i forhold til tallene i kapitel 5, bind 2. Den 

primære årsag til afvigelsen er, at talserien i kapitel 5 er opgjort for perioden 1994-2004 og således ikke 
for alle år kan henføres til finansloven, mens tallene i tabel 1 kan henføres til FL 2006. I forhold til op-
gørelserne i FL 2006 er den moms, som er trukket ud af taksterne i 2003-04 endvidere tillagt tilskudstal-
lene i kapitel 5 i disse år, for at sikre et sammenligneligt grundlag.  

3)  Tallene fra 2001-2004 er regnskabstal.  
 
Kilde:  FL 2006 og sekretariatets beregninger. 
 

 
En række kurser med en lille potentiel målgruppe er forbundet med store til-
skud. Særlig lav aktivitet på en uddannelse/uddannelsestype kan være en indikation 
på, at den relevante potentielle målgruppe er lille. Det kan indebære, at kurset kom-
mer få virksomheder til gode og dermed kun i begrænset omfang bidrager til mobili-
tet på arbejdsmarkedet. Der kan derfor være en risiko for dødvægt, hvor offentlige 
tilskud fortrænger aktivitet, som under alle omstændigheder ville være afholdt. På den 
anden side kan store offentlige tilskud også til smalle kurser være velbegrundede, hvis 
kurset realiserer en række samfundsmæssige målsætninger og det vurderes, at det 
samfundsmæssige afkast er positivt og større end det privatøkonomiske afkast, jf. 
indledningen af afsnit 8.2. Spørgsmålet kan ikke afgøres a priori, men må afvejes 
konkret i hvert enkelt tilfælde. 
 
Eksempler på kursustyper med en lille potentiel målgruppe er hydraulikkurser (0,2 
pct. af aktiviteten på AMU-området svarende til knap 20 årselever) og plastsvejsning 
(0,1 pct. af aktiviteten svarende til knap 10 årselever), jf. bilag 8.1.  
 
Driftstilskuddet pr. årselev er på begge kurser ca. 210.000 kr. Det skal ses i forhold 
til, at det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev udgør godt 110.000 kr. Hertil kom-
mer godtgørelse på i gennemsnit ca. 100.000-120.000 kr. pr. årselev. 
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Det højeste gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev findes på køretekniske kurser og 
er på 250.000 kr. Disse kurser udgør 0,8 pct. af aktiviteten. Kurser med de laveste 
driftstilskud er forskellige teoretiske kurser, som fx Produktionsformer og kvalitets-
udvikling, Salg og markedsføring, Kommunikation og konflikthåndtering og Produk-
tionshygiejne. Driftstilskuddet pr. årselev er ca. 77.000-92.000 kr. og udgør godt 
halvdelen af aktiviteten på AMU. 
 
Den højeste takst uden deltagerbetaling er på knap 310.000 kr. pr. årselev og aktivite-
ten udgør 0,2 pct. af aktiviteten på AMU-området, jf. bilag 8.2. Hertil kommer øvrige 
driftstilskud. Godt halvdelen af aktiviteten finder sted på de to laveste taksttrin, hvor 
taksten uden deltagerbetaling i gennemsnit er ca. 43.000 kr. pr. årselev. 
 
Som udgangspunkt er der ikke direkte sammenhæng mellem deltagerbetalin-
gens størrelse og den samlede driftsfinansiering på de enkelte uddannelser. 
Forskellene afspejler primært, at taksterne historisk har været fastsat i omkostnings-
nære takstkategorier med udgangspunkt i et normeret omkostningsniveau, og at del-
tagerbetalingen udgør 0, 500 kr. eller maksimalt 750 kr. pr. uge. Dette indebærer, at 
der opstår forskelle i deltagerbetalingsandelene, da dyre kurser herved får relativt 
beskedne deltagerbetalingsandele sammenlignet med billigere kurser7. 
 
I gennemsnit udgør deltagerbetalingen på AMU godt 15 pct. af den samlede driftsfi-
nansiering, jf. bilag 8.1. 
 
Den centralt fastsatte deltagerbetaling indebærer, at deltagerbetalingen på de to tidli-
gere omtalte kurser (hydraulikkurser og plastsvejsning) udgør ca. 9-10 pct. af de sam-
lede driftsindtægter, jf. 8.1. Til sammenligning udgør deltagerbetalingen ca. 21-22 pct. 
af den samlede driftsfinansiering på de teoretiske kurser8. 
 
 For en række institutioners vedkommende står indtægterne samlet set ikke mål 
med udgifterne.9 Det kan der være flere årsager til bl.a.: 
• Summen af takster, øvrige tilskud og deltagerbetaling på en række uddannelser 

er lav i forhold til omkostningerne. For den enkelte institution kan situationen 
være fastlåst, da takster og deltagerbetaling er centralt fastsat. 

• Manglende muligheder for institutionerne til at bl.a. opkræve kompensation i 
forbindelse med sidste øjebliks aflysninger samt manglende opfyldning på de 
enkelte hold. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
7 I dag er taksterne politisk fastsatte, og skolerne modtagerne bevillingerne som bloktilskud og har friheden til at 
prioritere inden for de samlede økonomiske rammer. Taksterne skal over en periode dække de gennemsnitlige 
omkostninger for uddannelsesområdet, og det skal i udgangspunktet sikres, at der ikke er vedvarende ubalancer 
mellem indtægter og udgifter. 
8 Deltagerbetalingen er fastsat til 750 kr. pr. uge ved it-, sprog-, almene og bløde fag og 500 kr. pr. uge ved teknisk-
faglige og merkantile fag. Individuel kompetenceafklaring, SOSU-opskoling, PGU-merit samt AMU-, SOSU- og 
pædagogiske uddannelser under AMU er friholdt for deltagerbetaling. Deltagerbetalingen på enkeltfag fra erhvervs-
uddannelser udbudt under åben uddannelse uden for en fælles kompetencebeskrivelse kan fastsættes frit af udbyder-
institutionen, jf. kapitel 5, bind 2. 
9 Undervisningsministeriet, Taksteftersyn på AMU-området for 2004, 2005. 
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• På grund af princippet om ”gynger og karruseller” 10 kan indtægterne for nogle 
uddannelser ligge højere end omkostningerne og for andre under. Hvis ind-
tægterne ikke dækker omkostningen for en given uddannelse, kan institutionen 
vælge enten ikke at udbyde den, udbyde den med underskud eller søge at re-
ducere omkostningerne. 

 
Mulige modeller for en ændret styring på EVE-området 
Det vurderes, at der er i forhold til en stigning i efterspørgslen på det erhvervsrettede 
VEU-område (EVE-området) vil være plads til en vis stigning i aktiviteten inden for 
de nuværende styringsmæssige rammer, jf. også at der i 2004 og 2005 har været et 
mindreforbrug på EVE-rammen. 
 
Såfremt der fremover skulle ske en væsentlig forøgelse af efterspørgslen, vil den nu-
værende rammestyring udgøre en barriere for et tilsvarende løft i aktiviteten. En så-
dan stigning i efterspørgslen kan være resultatet af de opstillede mulige initiativer i 
kapitel 5, 6 og 7, samt være afledt af den teknologiske udvikling og globaliseringen. 
 
Det kan derfor overvejes, hvordan en mindre stram styring på EVE-området kan 
tilvejebringes, når og hvis der opstår et behov for, at en væsentlig højere efterspørgsel 
skal kunne give sig udslag i en tilsvarende forøgelse af aktiviteten.  
 
Med den nuværende styringsform på EVE-området vil det offentlige komme til at 
betale langt størstedelen af omkostningerne ved et væsentligt løft i aktiviteten. En 
forudsætning for en forhøjelse af aktiviteten udover de nuværende rammer er såle-
des, at der ændres i den nuværende styring af EVE-området. Overordnet set kan 
følgende ændringer overvejes: 
• Afkobling af de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse fra aktiviteten på 

EVE-området 
• Mere differentieret og fleksibel deltagerbetaling 
• Ændrede principper for takstfastsættelse 
 
Endvidere kan der være behov for at sikre, at institutionerne prioriterer udbuddet af 
VEU-aktiviteter, jf. nedenfor. 
 
Modelovervejelserne i dette afsnit er baseret på en forudsætning om, at de samlede 
offentlige tilskud til EVE-området er uændrede i forhold til i dag. 
 
Modeller for afkobling af de offentlige udgifter til VEU-godtgørelse fra aktivite-
ten på EVE-området 
Med de nuværende rammebetingelser medfører større aktivitet store offentlige godt-
gørelsesudgifter, hvilket indebærer et styringsmæssigt problem i relation til budget-
                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag tilknyttet fælles kompetencebeskrivelser i AMU grupperes ud fra ind-
holdsmæssige samt omkostningsmæssige betragtninger i familiegrupper. For disse familiegrupper af uddannelser 
beregnes en gennemsnitstakst. Systemet ligger i forlængelse af de principper, som er gældende for takststyrede områder 
generelt. 
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sikkerhed. Det kan derfor overvejes at afkoble de offentlige udgifter til driften på 
EVE-området fra udgifterne til VEU-godtgørelse mv. (deltagerstøtte). 
 
Der kan overordnet set opstilles tre modeller for styring af udgifterne til VEU-
godtgørelse ved en sådan afkobling. Der tages i alle modeller udgangspunkt i en fast-
låsning af den nuværende ramme til rådighed for VEU-godtgørelse til beskæftigede. 
Afhængigt af den konkrete model vil fastlåsningen kunne ske enten med udgangs-
punkt i det nuværende udgiftsniveau eller i indtægterne fra arbejdsgivernes AER-
bidrag til finansiering af VEU-godtgørelse mv. (deltagerstøtte). 
 
1. Udgifterne til VEU-godtgørelse mv. til beskæftigede placeres på en selvstæn-

dig ramme på finansloven, som låses fast. Det indebærer, at VEU-godtgørelse 
til beskæftigede ophører med at være en lovbunden ret. Staten bevarer ansva-
ret for både styringen i form af fastsættelsen af vilkår for tildeling af VEU-
godtgørelse og finansieringen. Arbejdsgiverne bidrager til VEU-godtgørelsen 
via AER med samme beløb som hidtil.11 

2. Ansvaret for styring af VEU-godtgørelse til beskæftigede overdrages til ar-
bejdsmarkedets parter inden for nogle lovgivningsmæssige rammer. Udgangs-
punktet er, at arbejdsgiverne bidrager til VEU-godtgørelsen via AER med 
samme beløb som hidtil. 

3. Muligheden for VEU-godtgørelse og det tilknyttede AER-bidrag ophører ved 
en nærmere fastsat dato. Det vil herefter være op til aktørerne på arbejdsmar-
kedet, hvordan muligheden for at modtage VEU-godtgørelse til beskæftigede 
skal opretholdes. 

 
Ingen af de tre modeller indebærer i udgangspunktet besparelser for det offentlige12 
eller merudgifter for arbejdsgiverne.13 
 
Det forudsættes i alle 3 modeller, at udgifterne til godtgørelse til ledige med ret til 6 ugers 
selvvalgt uddannelse udskilles fra EVE-rammen og placeres på en selvstændig finans-
lovskonto. Det forudsættes endvidere, at muligheden opretholdes som et uændret 
tilbud, der både har et uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt sigte. Udskillelsen har 
således ikke betydning for aktiviteten. Det vil sige, at godtgørelsen til selvvælgere 
fortsat er en lovbunden ret. Fremadrettet medfører det, at udviklingen i udgifterne til 
godtgørelse til de ledige selvvælgere ikke har betydning for niveauet for godtgørelse 
til beskæftigede. 
 
Der tages ikke nærmere stilling til, hvordan driftsudgifterne til selvvælgerne skal fi-
nansieres. Såfremt driftsudgifter vedr. ledige selvvælgere forbliver i EVE-rammen 
                                                                                                                                                                                                                                                             
11 AER-bidraget varierer med beskæftigelsen, idet arbejdsgiverne indbetaler 530 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget til hel eller 
delvis finansiering af VEU-godtgørelse via AER. 
12 En afskaffelse af VEU-godtgørelsen indebærer dog, at der ikke vil skulle ske PL-regulering af godtgørelsesudgif-
terne. 
13 Idet afsnittet alene omhandler styringsmæssige ændringer, er der ikke i modellerne taget stilling til muligheden for, 
at ændringer i aktiviteten kan give anledning til ændringer i finansieringen, herunder i AER-bidraget. 
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kan det presse driftsudgifter til beskæftigede. Problemet med fortrængningen er imid-
lertid betydeligt begrænset i forhold til i dag. 
 
Vurdering af modellerne 
Med de nuværende vilkår for tildeling af VEU-godtgørelse kan øget aktivitet i model 
1 og 2 medføre, at midlerne til godtgørelse bruges op. Uden en egentlig priorite-
ring/målretning herunder evt. ændring af vilkårene for tildeling vil der skulle ske en 
rationering af midlerne til godtgørelse. 
 
I de to første modeller vil en reduktion af niveauet for godtgørelse muliggøre, at der 
kan afholdes en større aktivitet med godtgørelse end i dag. I kraft af den fastlåste 
ramme indebærer modellerne derfor isoleret set øget tilskyndelse for virksomhederne 
til at efterspørge VEU tilrettelagt i fritiden. Reduktioner i godtgørelsesniveauet kan 
som udgangspunkt forventes at påvirke efterspørgslen negativt. Størrelsesordnen 
afhænger imidlertid af en række faktorer som deltagerbetaling i udgangspunktet, beta-
lingsvilligheden mv. 
 
I den første model, hvor staten har ansvaret for styringen, kan fx tænkes en yderligere 
målretning af midlerne mod særlige uddannelsestyper14, personer med relativ kort 
uddannelse eller alternativt ved at ændre godtgørelsessatsens størrelse. Konsekvensen 
vil alt andet lige være mindre efterspørgsel fra øvrige grupper, idet det konkrete om-
fang afhænger af deltagerens udbytte af uddannelsen, betalingsvilligheden mv. 
 
I den anden model foretager arbejdsmarkedets parter i fællesskab priorite-
ringen/målretningen inden for nogle lovgivningsmæssige rammer. Det kan fx ske 
ved en model, hvor en bestyrelse med deltagelse af arbejdsmarkedets parter fastsætter 
vilkår for tildeling af godtgørelse mv. Der kan tænkes en række undermodeller. Fx 
kan bestyrelsen have den fulde beslutningskompetence, staten kan deltage i bestyrel-
sen, eller bestyrelsen kan indstille til undervisningsministeren i tilfælde af uenighed. 
 
Der er ikke sikkerhed for, at parterne kan blive enige om vilkårene. Det gælder sær-
ligt, hvis staten deltager i bestyrelsen eller bestyrelsen indstiller til undervisningsmini-
steren i tilfælde af uenighed. Det sidste tilfælde svarer til AUF-konstruktionen, hvor 
parterne indstillede til regeringen, og kan således indebære samme problemer.15 
 
I den tredje model ophører muligheden for VEU-godtgørelse til beskæftigede med at 
eksistere. Herefter er det op til virksomhederne eller parterne i fællesskab at beslutte, 

                                                                                                                                                                                                                                                             
14 VEU-godtgørelsen er allerede i dag målrettet. Fx er personer med en videregående uddannelse ikke berettigede til 
VEU-godtgørelse og kurser uden for de såkaldte fælles kompetencebeskrivelser udløser ikke godtgørelse. 
15 Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF) blev oprettet med virkning fra og med 2001. Dette indebar, at 
der i lovgivningen blev fastsat en samlet ramme til udgifter til drift og godtgørelse til området for erhvervsrettet VEU 
til og med erhvervsuddannelsesniveau. Parterne kunne via AUF-bestyrelsen indstille til regeringen, at der skulle 
opkræves et bidrag fra virksomhederne til dækning af øget aktivitet udover grundbevillingen samt indstille om ænd-
rede vilkår. I praksis viste det sig dog meget vanskeligt at opnå enighed om ændrede prioriteringer inden for rammen. 
I 2002 blev muligheden for at opkræve arbejdsgiverbidrag fjernet fra loven, men der var fortsat mulighed for, at 
AUF-bestyrelsen kunne indstille om styringen, herunder rammestyring, mindre godtgørelse mv. 
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hvorvidt muligheden fortsat skal eksistere og i så fald under hvilke vilkår, herunder 
niveau for godtgørelse mv. Dermed opstår ikke samme problemer som i AUF-
konstruktionen. Konsekvensen af denne model kan være, at muligheden for løntabs-
godtgørelse til beskæftigede i forbindelse med erhvervsrettet VEU ophører med at 
eksistere. Dette må som udgangspunkt forventes at dæmpe efterspørgslen.  
 
Modellen kan endvidere medføre nogle utilsigtede skævvridninger i efterspørgslen. 
Problemet kan især ramme små og mellemstore virksomheder, idet de virksomheder, 
der i dag modtager mere lønrefusion i forbindelse medarbejdernes VEU-deltagelse, 
end de bidrager med via AER, kan opleve relativt store merudgifter, når medarbej-
derne skal sendes på kursus. Der vil endvidere være en risiko for, at virksomhederne 
nedprioriterer uddannelsesaktiviteter for personer med svage/snævre kompetencer 
evt. til fordel for de grupper på arbejdsmarkedet, der i forvejen får mest videre- og 
efteruddannelse. 
 
Modeller for mere differentieret og fleksibel deltagerbetaling  
Ændringer i deltagerbetalingssystemet vil inden for en given økonomisk ramme kun-
ne muliggøre fleksibilitet i udbuddet, større aktivitet og samtidig sikre en bedre res-
sourceanvendelse. Det sidste er skitseret i indledningen til afsnit 8.2. Der opstilles 
nedenfor en række modeller for mere fleksibel og differentieret deltagerbetaling.  
 
Der er ikke taget stilling til det samlede omfang af deltagerbetalingen. 
 
Der kan umiddelbart tænkes tre modeller for fastsættelse af deltagerbetaling: 
1. Deltagerbetalingen udgør som minimum en fast procentdel af taksten med det 

loft, at deltagerbetaling og tilskud som udgangspunkt ikke skal udgøre mere end 
omkostningen. Prioriterede uddannelser kan evt. undtages for deltagerbetaling på 
baggrund af en konkret vurdering. 

2. Deltagerbetalingen fastsættes frit undtagen på uddannelser, der kun udbydes i et 
lille omfang eller af eneudbydere. Prioriterede uddannelser kan evt. undtages på 
baggrund af en konkret vurdering. 

3. Fuld/høj deltagerbetaling på certifikatkurser. Kan ses som et tillæg til model 1 og 
kan indeholdes i model 2. 

 
Niveauet for deltagerbetaling kan ikke ses uafhængigt af tilskudsniveauet. De nævnte 
ændringer i deltagerbetaling skal derfor ses i sammenhæng med modellerne for ænd-
rede takstfastsættelsesprincipper i det følgende afsnit. 
 
Vurdering af modellerne 
På uddannelser, hvor deltagerbetalingen øges, er den umiddelbare forventning, at 
efterspørgslen falder, mens der må forventes stigende efterspørgsel ved reduktioner i 
deltagerbetalingen. Størrelsesordenen af ændringerne i efterspørgslen afhænger af 
deltagerbetalingen i udgangspunktet, betalingsvilligheden mv.  Deltagerbetalingen på 
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EVE-området på det nuværende niveau kan ikke påvises hidtil at have haft negativ 
betydning for aktiviteten, jf. kapitel 5, bind 2. 
 
Ændringer af deltagerbetalingen kan påvirke virksomhedernes beslutninger om, 
hvordan man på den enkelte virksomhed erhverver sig en given kompetence. Dette 
kan som udgangspunkt ske ved uddannelse af virksomhedens egne medarbejdere 
eller nyrekruttering af medarbejdere, som allerede har erhvervet sig den fornødne 
kompetence. Kompetencebehovet kan endvidere imødekommes ved outsourcing af 
opgaver. 
 
Model 1, hvor deltagerbetalingen kan variere inden for et spænd afhængigt af niveauet 
for tilskud, vil i højere grad sikre fleksibilitet i udbuddet og en reel konkurrence mel-
lem udbyderne på området, fordi deltagerbetalingen i denne model kan variere mel-
lem forskellige udbydere. Endvidere begrænser modellen efteruddannelsesudvalgenes 
tilskyndelse til at udvikle uddannelser på de høje taksttrin, da det samtidig indebærer 
højere deltagerbetaling. 
 
Modellen giver institutionerne bedre mulighed for at lade betalingen afspejle den 
marginale omkostning. Udgangspunktet i modellen er, at tilskud og deltagerbetaling 
ikke er større end omkostningerne. I den konkrete model skal to modsatrettede hen-
syn afbalanceres. På den ene side skal brugerne – fx gennem loft over deltagerbeta-
lingens størrelse – sikres en prismæssig sikkerhed, særligt på uddannelsesområder, 
hvor uddannelsesinstitutionerne har en større eller mindre grad af monopol. På den 
anden side skal institutionerne sikres en vis fleksibilitet og bevægelighed i deres sam-
lede udbud af uddannelser, ligesom der kan være praktiske hensyn til administrerbar-
hed mv. 
 
Model 2, hvor deltagerbetalingen med visse undtagelser kan fastsættes frit, kan bidrage 
til at muliggøre en øget fleksibilitet i institutionernes udbud samt fremme institutio-
nernes tilskyndelse til at udbyde uddannelser, der matcher efterspørgslen. Endvidere 
muliggør modellen reel konkurrence mellem udbyderne på områder, hvor der er 
mange udbydere, samtidig med at ”monopoltilstanden” på andre uddannelsesområ-
der ikke misbruges.  
 
Modellen indebærer imidlertid en mindre prismæssig sikkerhed for brugerne end 
model 1. Denne ulempe kan man forsøge at reducere ved at stille krav om at institu-
tionerne opstiller nogle målbare indikatorer for sammenhængen mellem de samlede 
udgifter og indtægter på VEU-området, herunder nogle indikatorer, der synliggør 
udviklingen i deltagerbetalingen på VEU-området. Gennemsigtigheden skal bidrage 
til at sikre, at deltagerbetalingen på det erhvervsrettede VEU-område ikke giver ud-
dannelsesinstitutionerne en utilsigtet høj indtjening. 
 
Det er et væsentligt element i analyserne, at især personer uden en grundlæggende 
uddannelse oplever barrierer for efteruddannelse. Det har særligt stor betydning for 
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denne gruppe, når uddannelsen tilrettelægges fleksibelt og i tilknytning til den pågæl-
dendes arbejde. Model 2 og i høj grad også model 1 indebærer: 
• At institutionerne trods øgede udgifter forbundet med en mere fleksibel ud-

møntning af uddannelserne kan imødekomme brugernes behov herfor og 
dermed varetage de samfundsøkonomiske hensyn, der ligger til grund for ud-
dannelse. 

• At institutionerne på et økonomisk bæredygtigt grundlag kan få bedre mulig-
heder for at gennemføre uddannelsesaktiviteter med forholdsvis få deltagere, 
således, at få tilmeldte ikke nødvendigvis medfører aflysning. 

• At brugerne kan modtage undervisningen der, hvor det vurderes mest hen-
sigtsmæssigt – på uddannelsesinstitutionen eller på virksomheden 

 
I model 3 med fuld/høj deltagerbetaling på certifikatkurser vil indførelsen af fuld/høj 
deltagerbetaling (fuld deltagerbetaling betyder, at undervisningstaxametret bortfalder) 
i udgangspunktet kun påvirke efterspørgslen efter disse uddannelser i mindre grad. 
Det skyldes en høj betalingsvillighed, da medarbejdernes deltagelse er påkrævet for at 
kunne udføre en given opgave. Modellen indebærer, at virksomhederne pålægges 
omkostninger, som hidtil har været afholdt af det offentlige. Konsekvensen kan være 
lavere efterspørgsel og dermed risiko for øget konkurrence mellem virksomhederne 
om den samme arbejdskraft. 
 
Modeller for ændrede takstfastsættelsesprincipper  
I forlængelse af de opstillede modeller for ændrede principper for deltagerbetaling er 
der opstillet en række mulige modeller for ændrede takstfastsættelsesprincipper, der 
inden for en given økonomisk ramme, muliggør fleksibilitet i udbuddet, større aktivi-
tet og samtidig sikrer en bedre ressourceanvendelse, jf. indledningen til afsnit 8.2. 
 
Der kan umiddelbart tænkes to modeller for fastsættelse af takster: 
1. Udgiftsneutral ændring af takstsystemet, hvor taksterne på dyre uddannelser 

reduceres. Der gives mulighed for højere deltagerbetaling med henblik på at 
afdække den reelle efterspørgsel. Herved kan der tillades større aktivitet, og til-
skyndelsen til at udvikle meget dyre uddannelsesforløb reduceres. 

2. Taksterne fastsættes diskretionært inden for et nærmere fastsat antal takst-
grupper på basis af samfundsmæssige målsætninger og øvrige prioriteter for 
VEU-indsatsen. Modellen skal sikre etableringen af uddannelsestilbud, som er 
nyttige for samfundet, og som ellers ikke ville blive afholdt. 

 
En udgiftsneutral ændring af takstsystemet, hvor taksterne på de dyre uddannelser reduce-
res, muliggør generelt større aktivitet samtidig med, at efteruddannelsesudvalgenes 
tilskyndelse til at udvikle dyre uddannelsesforløb mindskes. Endvidere synliggøres 
omkostningen for dyre uddannelser i højere grad, idet den mulige ændring indebærer 
muligheden for højere deltagerbetaling på de omkostningstunge uddannelser med 
henblik på at afdække den reelle efterspørgsel. Ændringerne vil indebære konsekven-
ser for fastsættelsen af deltagerbetalingsniveauerne. 
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Diskretionær takstfastsættelse afspejler, at takstfastsættelse er en politisk prioritering med 
udgangspunkt i samlet vurdering af uddannelsen på en række faktorer som fx: 
• Uddannelsens målgruppe 
• Betalingsvillighed 
• En vurdering af uddannelsens samfundsmæssige afkast 
• Uddannelsens omkostningsniveau 
• Hvorvidt uddannelsen afholdes i fritiden, jf. afsnit 8.2.4. 
 
På basis af en samlet vurdering indplaceres uddannelserne løbende. Evt. kan REVE 
(Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse) orienteres en gang årligt om 
uddannelsernes takstindplacering. 
 
Taksterne på AMU var frem til 2001 takstfastsat ”omkostningsnært”, dvs. med ud-
gangspunkt i et normeret omkostningsniveau. Fastsættelsen af taksten til en ny ud-
dannelse skete i Beskæftigelsesministeriet på baggrund af indstilling fra efteruddan-
nelsesudvalgene. Efteruddannelsesudvalgenes indstilling baserede sig på en opgørelse 
af de forventede udgifter til undervisningstid, materialeforbrug, samt anbefalede 
holdstørrelser. 
 
Ved VEU-reformen i 2001 gik man bort fra den ”omkostningsnære” fastsættelse af 
taksterne. Dette skyldtes et ønske om, at give institutionerne større frihedsgrader i 
tilrettelæggelsen af uddannelserne ved blandt andet at gå bort fra centralt fastsatte 
holdstørrelser samt i disponeringen af midler til efteruddannelsesaktiviteterne. Ende-
lig var der et stort og tungt administrationsapparat tilknyttet fastsættelsen af takster-
ne. 
 
Vurdering af modellerne 
Model 1 muliggør som nævnt generelt en større aktivitet. Modellen kan imidlertid 
have den sideeffekt, at efterspørgslen efter meget dyre uddannelser falder mere, end 
hvad der er hensigtsmæssigt ud fra en samfundsmæssig betragtning, om end det kan 
være vanskeligt på forhånd at vurdere omfanget heraf, jf. ovenfor. Dette vil der fx 
være en risiko for ved de relativt omkostningstunge teknisk-faglige uddannelser på 
AMU. Der kan endvidere være en risiko for en utilsigtet forskydning i efterspørgslen 
mod fx uddannelser i lavere takstgrupper og en tilsvarende utilsigtet forskydning 
mellem forskellige målgrupper. 
 
Model 2 indebærer, at taksterne i højere grad fastsættes på basis af samfundsmæssige 
prioriteter og målsætninger. I forhold til model 1 kan dyre uddannelser sikres højere 
takster, såfremt det vurderes, at en høj takst er hensigtsmæssig ud fra en samfunds-
mæssig betragtning. Her vil man fx kunne tage hensyn til uddannelser på AMU, der 
kan vurderes at have et højt samfundsmæssigt afkast. 
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Takstfastsættelsen i model 2 muliggør i højere grad end model 1, at der kan udbydes 
kurser med et positivt samfundsmæssigt afkast, hvor der samtidig er lav betalingsvil-
lighed. 
 
Sikring af, at institutionerne prioriterer udbuddet af VEU 
Hvis deltagerbetalingen gøres mere fleksibel må forventes en betragtelig reduktion af 
problemerne med, at institutionerne ikke i tilstrækkelig grad prioriterer deres udbud 
af erhvervsrettet VEU. Nedenstående skal således ses som et supplement, der kan 
sikre, at institutioner godkendt til at udbyde erhvervsrettet VEU prioriterer udbuddet 
og synliggør deres VEU-indsats generelt, dels i forhold til det nuværende system og 
dels i forhold til et system med en mere fleksibel deltagerbetaling. 
 
Under det givne tilskudssystem, jf. princippet om ”gynger og karruseller” i taxame-
tersystemet, kan institutionerne have tilskyndelse til at fravælge aktiviteter, hvor ud-
gifterne til den enkelte uddannelse overstiger indtægterne. 
 
Det er endvidere blevet fremført, at det erhvervsrettede VEU-område på mange 
institutioner reelt kun udgør en marginal aktivitet. På disse institutioner kan der være 
en risiko for, at de partssammensatte bestyrelser og ledelsen prioriterer institutioner-
nes kerneområde, som for de fleste af udbyderne er grunduddannelsesaktiviteter, og 
at en række af institutionerne tager udgangspunkt heri i deres organisering af VEU. 
 
Der kan således være behov for i højere grad at sikre, at institutionerne prioriterer 
deres udbud af erhvervsrettet VEU og at voksen- og efteruddannelsesområdet ikke 
tilsidesættes og fortrænges som indsatsområde. 
 
Der kan overvejes følgende modeller: 
1. Selvejende institutioner pålægges at udbyde uddannelser, de er godkendt til og 

mister automatisk udbudsretten, hvis de ikke lever op til denne forpligtelse el-
ler ikke har et tilstrækkeligt højt aktivitetsniveau. 

2. Undervisningsministeriet opstiller i samarbejde med institutionsområdet og 
arbejdsmarkedets parter forslag til udvikling af værktøjer og redskaber, herun-
der gode eksempler på organisering af VEU-indsatsen, som kan være med til 
at indskærpe og sikre, at bestyrelsen og ledelsen i højere grad prioriterer og 
synliggør VEU-området. I forhold hertil kan indgå overvejelser om strategi for 
opsøgende arbejde, vejledningsopgaver og arbejdet med realkompetencevur-
dering mv. 

3. Institutionerne skal fremover udarbejde et ressourceregnskab, hvori der kan 
opstilles (kvalitets)indikatorer, der bl.a. viser om institutionerne lever op til ud-
budsforpligtelsen. 

 
Vurdering 
I model 1 pålægges selvejende institutioner at udbyde uddannelser, de er godkendt til. 
I realiteten er det imidlertid vanskeligt at forestille sig denne mulighed udmøntet i 
praksis. At enkelte institutioner i et vist omfang kun udbyder uddannelser, hvor de 
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finder, at økonomien hænger sammen, skyldes først og fremmest den fastlåste øko-
nomi i uddannelserne (fast tilskud og fast deltagerbetaling) og muligheden for at 
prioritere andre aktiviteter end VEU. 
 
Model 2 bidrager til, at bestyrelse og ledelse sikres redskaber, der medvirker til at 
VEU-området prioriteres og i højere grad betragtes som et selvstændigt indsatsområ-
de, der går på tværs af både uddannelsesområder og faggrænser. 
 
I model 3 udarbejder institutionerne fremover et ressourceregnskab, der kan bidrage til 
informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet på institutionerne. I 
regnskabet kan der opstilles (kvalitets)indikatorer, der belyser om institutionen udfyl-
der rollen bl.a. i forhold til en udbudsprioritering af den erhvervsrettede VEU, og 
som aktør på det lokale arbejdsmarked, når det gælder gennemførelse af relevant 
VEU. Et andet element, som kunne indgå, kan være at vise sammenhængen mellem 
udviklingen i driftsudgifter og –indtægter samt deltagerbetalingens andel heraf. Det 
kræver dog et gennemtænkt udviklingsarbejde at opstille sådanne indikatorer. 
 
Som et eksempel på en mulig indikator kunne være, at der opstilles et aktivitetskrav 
for at institutionen kan opretholde udbudsgodkendelsen til en given fælles kompe-
tencebeskrivelse (fkb). Indikatoren kan indgå i vurderingen af, om en institution skal 
have inddraget en udbudsgodkendelse, fx hvis der ikke har været aktivitet på uddan-
nelseselementer, der indgår i fkb’en. Det kan endvidere overvejes om ovenstående 
mulighed skal følges op af en nærmere defineret sanktionspolitik. 
 
8.2.4 Muligheder for øget VEU-deltagelse i fritiden 
I Brugersurvey 2004 fremhæves manglende tid som en central årsag til udækkede 
VEU-behov. VEU-deltagelse i arbejdstiden kan på virksomhedsplan besværliggøre 
arbejdstidstilrettelæggelsen og medføre et produktionstab, som ikke i alle virksomhe-
der vurderes modsvaret af fordelen ved at investere i den pågældende VEU-aktivitet. 
Denne problemstilling rammer især små- og mellemstore virksomheder. På sam-
fundsplan indebærer VEU-deltagelse i arbejdstiden reduktion af det samlede arbejds-
udbud. Omkostningerne ved deltagelse i VEU skal afvejes mod de forventede positi-
ve effekter, herunder fx forbedringer af produktiviteten, reduceret ledighed mv. 
 
I udgangspunktet er der ingen direkte hindringer rent lovgivnings- og tilskudsmæs-
sigt, når det drejer sig om at udbyde og gennemføre VEU i fritiden. I modsætning til, 
når VEU-aktiviteterne foregår i arbejdstiden og defineres af arbejdsgiveren, vil ud-
gangspunktet være, at beslutningen om deltagelse i VEU-aktiviteter i fritiden sker på 
frivillig basis ud fra den enkeltes interesser, vurdering af kursets indhold og afvejning 
i forhold til familiemæssige forpligtelser, øvrige fritidsinteresser mv. I forlængelse 
heraf er der en række tilknyttede problemstillinger. Fx kan der forventes et større 
frafald fra aktiviteter i fritiden, ligesom tilrettelæggelsen af kursusforløbet vanskelig-
gøres. 
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I den nuværende styring kan der være en række forhold, der gør, at incitamenterne til 
at gennemføre uddannelse i fritiden ikke er tilstrækkelige stærke, sammenlignet med 
at gennemføre og tilrettelægge VEU i arbejdstiden.  
 
Inden for en række beskæftigelsesområder – og særligt for gruppen af ufaglærte og 
faglærte – er der tradition for, at VEU foregår i arbejdstiden (med fuld løn) og endvi-
dere, at udgifterne i altovervejende grad betales af arbejdsgiverne og det offentlige. 
Efterspørgslen efter VEU i fritiden er således med de nuværende rammer begrænset 
både fra virksomhedernes og de ansattes side. 
 
I forhold til de styringsmæssige aspekter og øvrige barrierer kan der peges på følgen-
de problemer i forhold til at gennemføre mere VEU i fritiden:  
• Der ydes godtgørelse til VEU gennemført i arbejdstiden. Det gør alt andet lige 

deltagelse i arbejdstiden mere attraktivt. 
• Institutionernes omkostninger – bl.a. som følge af lærernes overenskomstreg-

ler – ved uddannelsesaktiviteter gennemført uden for lærernes almindelige ar-
bejdstid er større end uddannelsesaktiviteter gennemført i arbejdstiden. Dette 
forhold er ikke afspejlet i taxametertilskud og deltagerbetaling.  

 
En afgørende forskydning i retning af, at der gennemføres mere VEU uden for 
normal arbejdstid vil kun være realistisk muligt, hvis incitamenterne forbedres og 
både virksomhederne, den enkelte og uddannelsesinstitutionerne holdningsbearbej-
des. Desuden skal hensynet til sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv tages i 
betragtning ved tilrettelæggelse af VEU-aktiviteterne. 
 
I forhold til at øge udbuddet af og efterspørgslen efter VEU afholdt i fritiden kan 
der være følgende muligheder:  
• Forbedre mulighederne for at uddannelse gennemføres som kombination af 

arbejdstid og fritid. Fx ved at efteruddannelsen foregår ude på virksomheder-
ne i sammenhæng med/forlængelse af arbejdstiden, hvilket dog vil indebære at 
der ses nærmere på rammevilkårene for denne form for undervisning. 

• Indførelse af tillægstaxametre til aktiviteter, der gennemføres uden for almin-
delig arbejdstid. Imidlertid kan der være muligheder for misbrug, som der skal 
tages højde for ved udmøntning. 

• Belønningsordninger for uddannelsesinstitutioner, der kan påvise at en nær-
mere bestemt andel af deres VEU-aktivitet gennemføres i fritiden.  

• Øge informationen om de nuværende muligheder for uddannelse i fritiden 
 
Vurdering: 
Effekten af ovenstående muligheder for at øge udbuddet af VEU i fritiden vurderes at 
blive øget i takt med fastlæggelsen af de økonomiske incitamenter. Mulighederne for 
at øge efterspørgslen efter VEU i fritiden vurderes derimod i udgangspunktet at have en 
mindre effekt. En måde at øge efterspørgslen efter VEU i fritiden er ved at gøre 
deltagelse i arbejdstiden mindre attraktiv. Incitamentet for den enkelte til at deltage i 
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uddannelse i fritiden må endvidere antages mindsket i takt med, hvor jobspecifik 
uddannelsen er. 
  
8.2.5 Omlægning af tilskudssystemet fra at være møntet på udbudssiden til i 
højere grad at være møntet på efterspørgselssiden (voucher-system) 
En mulighed er efter en konkret vurdering af fordele og ulemper at overføre dele af 
de offentlige VEU-midler til den enkelte virksomhed, lønmodtager, selvstændige 
eller arbejdsløse i form af ’vouchers’ til køb af VEU på enkelte uddannelsesområder.  
 
En af modellerne kunne være, at statens tilskud til VEU generelt blev organiseret i en 
uddannelsesfondsmodel, hvor virksomhederne selv rådede over midlerne. Med andre 
ord en ’købs-/klippekortmodel’, som fx kunne tænkes udmøntet ved, at hver virk-
somhed årligt fik tildelt et antal købsbeviser til VEU på baggrund af antallet af ansat-
te. En anden model kunne være at udstede vouchers direkte til enkeltpersoner. 
 
Vurdering:  
Fordelen ved en vouchermodel er, at den er efterspørgselsorienteret, hvorfor det må 
forventes, at uddannelsesudbuddet og konkurrencen herom vil forme sig efter efter-
spørgslen. Voucherordninger kan indrettes således, at de er med til at effektivisere 
udbuddet af VEU gennem øget konkurrence mellem offentlige og private udbydere. 
 
Ordningen indebærer imidlertid, at de offentlige VEU-ressourcer i mindre grad end i 
dag målrettes de virksomheder og personer, der har størst behov, idet en voucher-
ordning ikke sikrer en tilstrækkelig målretning og afgrænsning af rettigheder og plig-
ter, herunder målgruppeafgrænsning, mv. Dermed kan virksomheder eller grupper, 
herunder udsatte grupper af ansatte, risikere at få mindre mulighed for VEU end det 
omfang, de opnår og evt. har ret til i dag. 
 
I stedet får alle nu ret til køb af VEU, herunder også virksomheder, der kun har et 
mindre behov. Samtidigt kan en virksomhedsrettet voucherordning medføre, at ef-
teruddannelse vil blive virksomhedsspecifik, og dermed ikke vil bidrage til at sikre 
arbejdsstyrkens generelle kompetencer og omstillingsparathed. 
 
Endvidere kan der være risiko for dødvægtstab, hvis virksomhederne anvender 
købsbeviserne til at afholde VEU-udgifter, de i forvejen ville have afholdt. Størrel-
sesordenen heraf afhænger af hvilke præmisser, der opstilles for anvendelsen af bevi-
serne. 
 
En omlægning af offentlige tilskud kan evt. støde imod EU-reglerne om ulovlig virk-
somhedsstøtte. 
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8.3 Mulige bidrag til finansiering af en styrket indsats 
Mens afsnit 8.2 handlede om styringsmæssige aspekter givet det nuværende offentli-
ge udgiftsniveau er udgangspunktet i dette afsnit, hvordan der tilvejebringes yderlige-
re finansiering. 
 
Overordnet set kan tænkes følgende måder, hvorved der kan tilvejebringes finansie-
ring til en styrket indsats: 
• Offentlige omprioriteringer (afsnit 8.3.1) 
• Tilførsel af yderligere offentlige midler til området (afsnit 8.3.2) 
• Øget anvendelse af deltagerbetaling (afsnit 8.3.3) 
• Frivillige indbetalinger på særlige individuelle uddannelseskonti (afsnit 8.3.4) 
• Frivillige forøgelser af virksomhedernes udgifter til VEU (afsnit 8.3.5) 
• Opsparingsordninger (afsnit 8.3.6) 
 
Modellerne er ikke gensidigt udelukkende. 
 
8.3.1 Offentlige omprioriteringer 
Der opstilles og vurderes nedenfor mulige modeller for, hvordan der kan tilvejebrin-
ges midler til en styrket indsats over for visse målgrupper via omprioritering, målret-
ning og bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer til den offentlige VEU-indsats. 
 
Ved den nuværende fordeling af offentlige midler til VEU sker der en vis oppriorite-
ring af personer med grundskole som højeste uddannelse og en opprioritering af de 
faglærte. Af de samlede drifts- og godtgørelsesudgifter i 2004 modtog de to grupper 
tilsammen knap 79 pct., mens de udgør ca. 68 pct. af befolkningen i den erhvervsak-
tive alder, jf. kapitel 5, bind 2. 
 
Personer med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse modtager en 
mindre andel af de samlede offentlige VEU-midler (13½ pct.), end gruppen udgør af 
befolkningen i den erhvervsaktive alder (23½ pct.). Det skal primært ses i lyset af, at 
deltagerbetalingsandelen på de offentlige videregående VEU-forløb er relativt høj og 
udgør 54 pct. af de samlede driftsindtægter, jf. nedenfor, og at personer med videre-
gående uddannelse relativt oftere end andre deltager i privat udbudte VEU-forløb, 
hvor deltagelse fuldt ud egenfinansieres. 
 
Personer med videregående uddannelse modtager ligeledes en mindre del af de sam-
lede godtgørelsesmidler (knap 10 pct.), end gruppen udgør af befolkningen i den 
erhvervsaktive alder (23½ pct.). Det skal ses i lyset af, at gruppen ikke indgår i mål-
gruppen for VEU-godtgørelse inden for det erhvervsrettede område, og at gruppen 
kun modtager en minimal andel af godtgørelsen til det almene niveau. 
 
Personer med en videregående uddannelse modtager knap 53 pct. af godtgørelsesud-
gifterne forbundet med videregående VEU og udgør 49 pct. af aktiviteten målt i 
årselever på det videregående VEU-niveau, jf. kapitel 5, bind 2. 
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Knap 46 pct. af godtgørelsesmidlerne til videregående VEU udbetales til personer 
med mellemlang videregående uddannelse, mens gruppen udgør 24 pct. af aktiviteten 
opgjort i årselever, jf. kapitel 5, bind 2. 
 
Et muligt finansieringsbidrag til en styrket VEU-indsats kunne være at målrette ad-
gangen til SVU på videregående niveau til højst faglærte, til hvor der er tale om et 
formelt niveaumæssigt kompetenceløft, eller alternativt at reducere den periode, der 
kan oppebæres SVU. 
 
Overvejelserne skal ses i lyset af flere forhold. For det første vil en målgruppeaf-
grænsning til højst faglærte indebære en målretning af SVU til i højere grad yderligere 
at understøtte kompetenceløft for ufaglærte og faglærte. For det andet øger ind-
skrænkninger i adgangen til SVU alt andet lige tilskyndelsen til deltagelse i fritiden, 
hvorved VEU-deltagelsen ikke reducerer arbejdsudbuddet. En afkortning af perio-
den, hvor der kan oppebæres SVU til videregående VEU, skal ses som en målretning 
af SVU mod perioder, hvor deltagerne har behov for at koncentrere sig om uddan-
nelsen på fuld tid, navnlig specialeskrivning. 
 
En målretning vil også indebære en række ulemper. En ulempe er, at reduktioner i 
adgangen til godtgørelse alt andet lige må forventes at reducere de videregående 
uddannedes efterspørgsel efter VEU, herunder uddannelser som diplom- og master-
uddannelser. Det kan begrænse muligheden for egentlige kompetenceløft hos perso-
ner med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den konkrete påvirkning 
af efterspørgslen afhænger af deltagerens og arbejdsgiverens betalingsvillighed. Per-
soner med videregående uddannelse er gennemsnitligt set ofte meget motiverede for 
VEU-deltagelse. Indskrænkninger i godtgørelsesmuligheden kan derfor have mindre 
betydning for efterspørgslen, end den ville have haft for andre grupper på arbejds-
markedet. Graden heraf kan dog variere betydeligt inden for gruppen med en videre-
gående uddannelse bl.a. afhængig af arbejdsgiverens og den enkeltes betalingsvillig-
hed. Endvidere er adgangen til godtgørelse til en række uddannelser med til at redu-
cere flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Ydermere kan en afkortning af perio-
den modarbejde, at SVU anvendes på kompetenceløft, da sådanne forløb er længere 
end gennemsnittet. Ved deltagelse i fritiden er der mindre tid til familie og andre 
fritidsaktiviteter. 
 
Den endelige stillingtagen til mulige indskrænkninger vil således være udtryk for en 
afvejning af ulemperne ved forslaget over for fordelene ved de tiltag, som finansie-
ringsbidraget finansierer. 
 
Deltagerbetalingen på de videregående uddannelser udgør 54 pct. af den samlede 
driftsfinansiering. På det almene område 3 pct. og på det erhvervsrettede område 13 
pct. Hvorvidt deltagerbetaling på videregående VEU-forløb er en barriere for delta-
gelse afhænger af deltagernes og deres arbejdsgiveres betalingsvillighed. Såfremt det 
nuværende niveau udgør en barriere, kan det evt. overvejes at kombinere indskrænk-
ninger i adgangen til SVU med lavere deltagerbetaling på visse videregående VEU-
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aktiviteter tilrettelagt i fritiden.16 Ændringen vil alt andet lige styrke det økonomiske 
incitament til videregående uddannelse i fritiden. 
 
Kursister på almen voksenuddannelse (AVU) fordeler sig gennemsnitlig set med 53 
pct. på kernefag – fx dansk, matematik og engelsk – og 47 pct. på tilbudsfag, som fx 
filosofi, jf. kapitel 5 i bind 2. Der kan spores en klar tendens til, at yngre personer 
deltager i kernefag, mens ældre i højere grad deltager i tilbudsfag. 
 
Der skelnes på Hf ikke mellem kerne- og tilbudsfag, men tages udgangspunkt i 
samme fagfordeling som på AVU, deltager knap 61 pct. af kursisterne i kernefag og 
godt 39 pct. i tilbudsfag. I forhold til AVU er deltagerne generelt yngre, hvilket for-
mentlig skyldes, at mange unge deltager i Hf med et studieforberedende sigte. 
 
Et muligt finansieringsbidrag inden for det almene VEU-område kunne være i højere 
grad at prioritere tilskud til kernefag og dermed øge deltagerbetalingen på visse til-
budsfag. Det skal ses i lyset af, at deltagerbetalingen på det almene niveau generelt er 
meget lav, jf. ovenfor, og priserne på tilsvarende tilbud i den folkeoplysende under-
visning. Der vil i en afgrænsning skulle tages højde for i hvilket omfang de enkelte 
fag anvendes som led i at opnå studiekompetence. 
 
På EVE-området forventes der, som anført tidligere, et mindreforbrug på knap 300 
mio. kr. i 2005, hvilket kunne indikere, at det inden for det nuværende systems ram-
mer er muligt at løsne grebet om aktiviteten, jf. afsnit 8.2.3. 
 
8.3.2 Tilførsel af yderligere offentlige midler til området 
Finansiering til en øget VEU-indsats kan tilvejebringes ved tilførsel af yderligere 
offentlige ressourcer til området mhp. enten at sænke deltagerbetalingen, forbedre 
kvaliteten eller øge udbuddet af VEU. 
 
En styrket VEU-indsats forventes at være forbundet med positive samfundsøkono-
miske effekter, herunder højere produktivitet og velstand, forbedret omstillingsevne i 
arbejdsstyrken og lavere ledighed. Effekterne på ledighed og dermed indkomstover-
førsler mv. er imidlertid usikre. I det omfang øgede offentlige udgifter til VEU an-
vendes effektivt og målrettes personer med en løsere arbejdsmarkedstilknytning og 
personer, der ikke deltager i VEU i dag, vil der kunne forventes de mest positive 
virkninger i forhold til at øge omstillingsprocesserne på arbejdsmarkedet og nedbrin-
ge strukturledigheden. 
 
Effekten på de offentlige finanser på langt sigt afhænger bl.a. af andelen af offentlig 
medfinansiering, virkningen på strukturledigheden, og om VEU-aktiviteten foregår i 
arbejdstiden17. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
16 Det vil i så fald indebære et tillægstaxameter i fritiden, jf. afsnit 8.2.4. Der forelægger ikke erfaringer om højere 
taxametre i fritiden. 
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8.3.3 Øget anvendelse af deltagerbetaling 
I forlængelse af udvalgets styringsmæssige overvejelser om deltagerbetaling, jf. også 
afsnit 8.2, vil stigende deltagerbetaling gøre det muligt at øge udbuddet af VEU i en 
situation, hvor efterspørgslen stiger.  
 
Større deltagerbetaling indebærer i udgangspunktet, at den kvantitative efterspørgsel 
falder afhængigt af målgruppens betalingsvillighed mv. Deltagerbetalingen kan sam-
tidig kvalificere efterspørgslen efter VEU, da anvendelse af VEU-tilbud nu er for-
bundet med større omkostninger for den enkelte person/virksomhed og dermed vil 
kursusudvælgelsen ske med større omhu. Herudover er der en risiko for, at virksom-
hederne vil søge at imødekomme behovet ved at konkurrere om den samme ar-
bejdskraft. 
 
For de uddannelser, hvor den nye højere deltagerbetaling ikke opleves at stå mål med 
kvaliteten eller virksomhedens konkrete behov, vil efterspørgslen mindskes eller helt 
falde bort. 
 
Det er vanskeligt at identificere uddannelser, hvor deltagerbetalingen er lavere end 
hvad deltagerne/virksomhederne er villige til at betale, hvilket indebærer et død-
vægstab, hvor offentlige tilskud fortrænger aktivitet, som under alle omstændigheder 
ville være afholdt. En højere deltagerbetaling på disse kurser kan skabe plads til et 
øget VEU-udbud uden at efterspørgslen reduceres (tilsvarende). Dette sker fordi den 
højere deltagerbetaling giver økonomisk rum til at øge det samlede VEU-udbud eller 
indføre lavere deltagerbetaling på andre kurser. 
 
8.3.4 Frivillige indbetalinger på særlige individuelle uddannelseskonti 
Udvalget har endvidere overvejet og vurderet frivillige indbetalinger på særlige indi-
viduelle uddannelseskonti. Et eksempel på en kontoform med frivillige indbetalinger, 
hvor rentetilskrivningen er skattefri, er en børneopsparingskonto.18 Bindingsperioden 
for en sådan konto er minimum syv år og renten er derfor relativt høj. Det er ikke 
umiddelbart hensigtsmæssigt med en bindingsperiode på en VEU-uddannelseskonto, 
hvorfor renten på kontoen må forventes at blive lav. 
 
I stedet for skattefri rentetilskrivning kan også tænkes skattefradragsret ved hensæt-
telse på uddannelseskontoen mod beskatning på anvendelsestidspunktet – en model, 
der kendes fra pensionsopsparing. 
 
Uddannelse kan også indgå i lønpakker aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager, 
hvorved der, hvis en række betingelser er opfyldt, kan opnås skattefradragsret.19 
                                                                                                                                     
17 Højere produktivitet, fx forårsaget af VEU-deltagelse, har en neutral effekt på de offentlige finanser. På den ene 
side medfører højere produktivitet lønstigninger og dermed øgede skattebetalinger. På den anden side øges lønnin-
gerne i det offentlige og overførselsindkomsterne (pga. satsreguleringen) tilsvarende. 
18 I 1993 blev den statspræmierede uddannelsesopsparing afskaffet. Udbetaling af statspræmien var betinget af, at 
beløbet på kontoen blev anvendt til (godkendte) uddannelsesformål. 
19 Privates udgifter til uddannelse er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget. Der gives således ikke fradrag for 
udgifter til grund- eller videreuddannelse, dvs. når udgiften afholdes som led i en kompetencegivende uddannelse. En 
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Uddannelsesopsparing har typisk et betydeligt kortere sigte end pensionsopsparing. 
Derfor vil det ofte være sådan, at den enkeltes skattesats er den samme på hensættel-
ses- som på anvendelsestidspunktet. Den umiddelbare skattefradragsret for indbeta-
ling på en uddannelseskonto vil dermed formodentlig kun medføre en begrænset 
ekstra tilskyndelse til at indbetale. Omvendt vil ordningen kunne given den enkelte et 
større fokus på egen efteruddannelse, og på samme tid fremme en adfærd, der i høj 
grad præges af betalingsvilje og dermed overvejelser om afkast. 
 
En udvidelse af ordningen kunne være, at det offentlige supplerer den private opspa-
ring. Dette kunne fx være betinget af, at uddannelsen skal være erhvervsrettet. 
 
De forskellige løsningsbidrag vil i varierende grad medføre en permanent forringelse 
af de offentlige finanser. 
 
8.3.5 Frivillige forøgelser af virksomhedernes udgifter til VEU 
Virksomhederne anvender allerede i dag store beløb på VEU. På basis af trepartsud-
valgets kortlægning kan det således anslås, at virksomhederne i 2004 anvendte godt 
10 mia. kr. på VEU, hvoraf de offentlige virksomheder står for ca. 2½ mia. kr., jf. 
kapitel 6, bind 2. Hertil kommer offentlige udgifter til VEU på 4,3 mia. kr., jf. kapitel 
5, bind 2. 
 
Virksomhederne anvender VEU som svar på de udfordringer, de står overfor. Over-
ordnet set kan den enkelte virksomhed opfylde sit kompetencebehov ved enten at 
ansatte personer med de ønskede kompetencer, oplære elever, efter- og videreud-
danne de nuværende ansatte eller outsource funktioner uden for virksomhedens 
kernekompetencefelt. 
 
I lyset af den teknologiske udvikling og globaliseringen er det fremadrettet forvent-
ningen, at virksomhedernes kompetencebehov øges. Udgangspunktet er således en 
forventning om, at virksomhedernes anvendelse af VEU øges fremadrettet. Virk-
somhederne vil anvende præcis så mange ressourcer på VEU, så det løser deres 
kompetencebehov. Det ændrer imidlertid ikke nødvendigvis på den nuværende 
skævhed – at de udsatte deltager mindre i VEU. Dels fordi de er mindre motiverede 
og dels fordi, at virksomhedernes kompetencebehov for denne gruppe formentlig i 
relativt større grad kan løses gennem rekruttering. 
 
Forskellige initiativer, herunder et forbedret vejledningssystem, øget anvendelse af 
realkompetencevurderinger, uddannelsesambassadører mv., må forventes at øge 
virksomhedernes fokus på VEU – og formentlig også styrke fokus på de udsatte 
grupper. Samlet må dette forventes at bidrage til en forøgelse virksomhedernes efter-
spørgsel efter VEU. 
                                                                                                                                     
undtagelse er, hvis det drejer sig om faglig ajourføring eller efteruddannelse, hvor det sker i forbindelse med den 
nuværende stilling. Virksomheders udgifter til medarbejderes uddannelse er som udgangspunkt at regne som øvrige 
driftsudgifter og er dermed fradragsberettigede i selskabsskatten. Selvstændige og enkeltmandsvirksomheder har 
knap så udstrakt grad skattefradragsret, som andre virksomheder. 
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Ligeledes vil initiativer, der udbreder kompetenceafklaring, MUS-samtaler og uddan-
nelsesplanlægning mv., kunne øge og kvalificere efterspørgslen. 
 
Uddannelse kan også indgå i lønpakker aftalt mellem virksomheder og medarbejder, 
jf. afsnit 8.3.4. 
 
8.3.6 Opsparingsordninger 
Kortlægningen af VEU-indsatsen i Danmark peger bl.a. på manglende efterspørgsel 
og motivation – særligt blandt for uddannelsessvage grupper – som en væsentlig 
barriere for en fortsat udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer. 
 
Motivationen for deltagelse i og efterspørgslen efter VEU-aktiviteter forventes at 
blive styrket, såfremt der på forhånd blandt brugerne er afsat midler øremærket 
VEU-aktiviteter. Opsparingsordninger kan endvidere bidrage med finansiering til en 
styrkelse af aktiviteten, som alternativt ikke ville kunne realiseres inden for de givne 
økonomiske rammer. 
 
Midler til sådanne opsparingsordninger kan fx tilvejebringes via aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter eller gennem lovgivning20. Udvalget har i sine drøftelser taget 
udgangspunkt i, at det samlede VEU-udbud kan tilpasse sig ændringer i efterspørgs-
len. 
 
Overordnet kan tænkes følgende grundmodeller: 
• Kollektive ordninger 

a) Centrale ordninger 
b) Virksomhedsbaserede ordninger 

• Individuelle ordninger 
 
Der kan endvidere tænkes modeller, der kombinerer flere af grundmodellerne. 
 
Kollektive ordninger indebærer, at der som udgangspunkt vil være kollektivt ejerskab 
til de indbetalte midler, der bindes til en central fond eller virksomheden. Det vil 
sige, at der gives en samlet, kollektiv ret til VEU-deltagelse for alle ansatte, mens der 
ikke gives hver enkelt en individuel ret til deltagelse. Midlerne følger ikke den enkelte 
ved skift af arbejdsgiver eller overgang til ledighed/tilbagetrækning.  
 
Modsat giver individuelle ordninger den enkelte dispositionsret over midlerne, der 
også vil kunne medtages ved skift af arbejdsplads. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
20 For at sætte omfanget af en mulig opsparing til VEU-aktiviteter i relief, kan nævnes, at én ekstra uddannelsesdag, 
her eksemplificeret ved en AMU-uddannelsesdag, pr. person i arbejdsstyrken baseret på deltagerbetaling og godtgø-
relse koster 2,2 mia. kr. (0,3 pct. af den samlede bruttolønsum). Medtages også driftstilskud (udover deltagerbetaling 
og godtgørelse) indebærer én ekstra AMU-uddannelsesdag pr. person i arbejdsstyrken samlede udgifter på 3,7 mia. 
kr. Ses udelukkende på deltagerbetalingen koster én ekstra AMU-uddannelsesdag pr. person i arbejdsstyrken godt 0,3 
mia. kr. 
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I forbindelse med etableringen af opsparingsordninger skal der tages stilling til en 
række spørgsmål, herunder: 
 
1. Hvor meget skal opspares? 
2. Hvor samles midlerne til efteruddannelse? 
3. Hvem har dispositionsretten over midlerne? 
4. Hvilke uddannelsesaktiviteter kan midlerne anvendes til (positivliste)? 
5. Hvad sker der med ubrugte midler ved jobskift eller tilbagetrækning? 
 
Neden for gives en kort, overordnet beskrivelse af de mulige principmodeller. Den 
nærmere konkrete udformning af modellerne vil afhænge af de indgåede aftaler eller 
lovgivning og beskrives derfor ikke her. Alle modellerne forventes imidlertid at styr-
ke efterspørgslen efter VEU, uanset om de er kollektive eller individuelle. 
 
Centralt baserede kollektive ordninger 
I centralt baserede ordninger indskydes midler i en centralt baseret uddannelsesfond, 
der dækker branchen, sektoren eller hele arbejdsmarkedet. 
 
I Danmark eksisterer nogle varianter af centralt baserede ordninger på grundlag af 
lovgivning. Fx betaler arbejdsgiverne et fast beløb pr. medarbejder til AER. En del af 
midlerne tilbagesendes via AER til arbejdsgivere, der har elever under erhvervsud-
dannelse. Andre dele af midlerne (ca. 1 mia. kr.) videresendes af AER til staten, som 
delvis dækning af statens udgifter til VEU-godtgørelse. 
 
Et eksempel på en centralt baseret ordning på grundlag af aftaler er den statslige 
Kompetencefond, hvor der mellem Finansministeriet og CFU er aftalt hensat en 
andel af lønsummen (0,23 pct.) i en central fond til støtte af medarbejdernes indivi-
duelle kompetenceudvikling, jf. bilag 8.1. 
 
Virksomhedsbaserede kollektive ordninger 
I virksomhedsbaserede ordninger hensættes midler på en virksomhedsbaseret ud-
dannelseskonto. Der vil skulle tages stilling til, hvordan de afsatte midler udmøntes. 
Umiddelbart kan man forestille sig flere modeller: fx af virksomheden alene, i fælles-
skab mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller mellem virksomheden 
og repræsentanter for de ansatte. Ordningerne kan administreres af parterne i fælles-
skab. 
 
Eksempler på en virksomhedsbaseret ordning er aftalen om uddannelseskonti på 
kontor- og lagerområdet. Den statslige Kompetencefond forvaltes i praksis på virk-
somhedsniveau, idet man hidtil har valgt at fordele midlerne til institutioner efter 
størrelse, jf. bilag 8.3. 
 
Individuelle ordninger 
I individuelle ordninger oprettes individuelle konti for den enkelte medarbejder, 
hvorpå der (løbende) hensættes midler. Beløbet kan fx udgøre en andel af den enkel-
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tes lønsum eller et fast beløb pr. ansat. Midlerne er personlige og evt. ubrugte midler 
medtages, når virksomheden forlades. 
 
Ved etableringen af sådanne ordninger skal man forholde sig til en række elementer, 
herunder om lønmodtageren inden for nogle fastlagte rammer (fx en positivliste) skal 
have fuld dispositionsret over de opsparede midler, og om arbejdsgiveren gennem 
sin ledelsesret og i henhold til overenskomsten skal kunne bestemme, hvornår løn-
modtageren evt. kan tage fri til den pågældende efteruddannelsesaktivitet. 
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Bilag 8.1 Finansieringssammensætning på AMU-
uddannelsesgrupper 2004 

Tabel 1 
Finansieringssammensætning på AMU-uddannelsesgrupper 2004 

 
 

2004-niveau 

Andel af 
samlet 

aktivitet 
(pct.) 

Deltagerbe-
taling pr.  

årselev (kr.) 

Driftstilskud-
gifter pr.  

årselev (kr.) 

Deltager-
betalings-

andel 
(pct.) 

 

 Anlæg/affald 2,1 20.197 106.897 15,9  
 Autohjælp/bjergning/redning 0,1 16.667 166.667 9,1  
 Buskørsel 1,7 19.880 155.422 11,3  
 Bygning 1,5 20.139 141.667 12,4  
 Dykkerområdet 0,0 33.333 233.333 12,5  
 Elektronik 0,8 20.548 153.425 11,8  
 Elektronikfremstilling 0,5 20.833 147.917 12,3  
 El-området/automatik og styring 2,2 20.000 121.463 14,1  
 Fiskeri/landbrug 1,1 20.388 141.748 12,6  
 Flygtninge og indvandrere 0,1 21.429 92.857 18,8  
 Flyområdet 0,1 21.429 150.000 12,5  
 Frisørområdet 0,2 20.000 113.333 15,0  
 Fødevareindustri 0,5 20.000 116.000 14,7  
 Gartneri 2,1 19.898 116.327 14,6  
 Godstranssport/flytning/renovation 5,5 20.039 163.776 10,9  
 Hydraulik 0,2 22.222 211.111 9,5  
 Individuel kompetenceafklaring (IKA) 5,8 - 85.740 0,0  
 Intern transport samt transport i lufthavne 4,3 19.951 159.854 11,1  
 Kranområdet 2,0 19.892 145.699 12,0  
 Køle/klima/varme 0,6 19.672 149.180 11,7  
 Køreteknik, energirigtig kørsel samt vinter-

tjeneste 0,8 20.000 250.000 7,4 
 

 Laboratorium 0,2 18.182 136.364 11,8  
 Maskinbetjening 3,1 19.931 171.821 10,4  
 Medicinfremstilling 0,2 17.647 170.588 9,4  
 Mindre håndværk 0,1 20.000 130.000 13,3  
 Montage/systemteknik 0,9 19.753 114.815 14,7  
 Overfladebehandling 0,5 20.000 180.000 10,0  
 Overgangsplaner m. særtakst 0,0 - 200.000 0,0  
 Plastområdet 0,4 20.588 164.706 11,1  
 Plastsvejsning 0,1 23.077 207.692 10,0  
 Procesområdet 1,5 20.000 102.069 16,4  
 Renovering/restaurering af gamle bygnin-

ger 0,3 20.000 160.000 11,1 
 

 Robotuddannelser 0,1 22.222 188.889 10,5  
 Skovbrug 0,3 18.519 166.667 10,0  
 Svejseuddannelser 3,1 20.068 200.340 9,1  
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Tabel 1 (fortsat) 
Finansieringssammensætning på AMU-uddannelsesgrupper 2004 

 
 

2004-niveau 

Andel af 
samlet 

aktivitet 
(pct.) 

Deltagerbe-
taling pr.  

årselev (kr.) 

Driftstilskud-
gifter pr.  

årselev (kr.) 

Deltager-
betalings-

andel 
(pct.) 

 

 Taxikørsel 1,2 20.175 112.281 15,2  
 Teori 25,5 20.833 77.063 21,3  
 Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivnings-

regler) 27,3 24.740 92.023 21,2 
 

 Tilberedning/servering/ rengøring 2,1 20.098 98.529 16,9  
 Tryk og billedbehandling 0,7 20.313 135.938 13,0  
 Vådrum 0,1 20.000 200.000 9,1  

 I alt 100,0 20.339 111.150 15,5  

 Sum, antal årselever/mio. kr. 9.489 193,0 1054,7 -  
 
 

 
Anm.:  Deltagerbetaling er inkl. deltagerbetalingsandelen for kursister, som er fritaget for deltagerbetaling 

(GVU-elever og ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse). I alt tallene kan afvige fra de tal, der 
figurerer i kap. 5, bind 2 om aktivitet og udgifter i offentlig VEU. Årsagen er, at når oplysningerne 
brydes ned på dette meget detaljerede niveau, kan de kun hentes fra Undervisningsministeriets til-
skudssystemer, som er dynamiske i den forstand, at de løbende opdateres som følge af løbende efte-
rindberetninger fra institutionerne. Der er med andre ord ikke tale om overordnede regnskabstal, 
som figurerer på finansloven, og som hovedsageligt anvendes i kap. 5, bind 2. 

Kilde:  Særkørsel fra Undervisningsministeriets tilskudssystemer. Undervisningsministeriet og sekretariatets 
beregninger. 

 

 

 



 

 

 Bilag 8.2 Aktivitet på AMU-området fordelt på takstgrupper, 2004 

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget – bind 1 · Februar 2006 193 

Bilag 8.2 Aktivitet på AMU-området fordelt på takstgrup-
per, 2004 

Tabel 1 
Aktivitet på AMU-området fordelt på takstgrupper, 2004 

 
 

Gruppe Takst 
Andel af  

aktiviteten 
Deltagerbet.  

ift. takst 
 

  Kr. Pct.  
 Takstgruppe 1 39.000 26,1 56  
 Takstgruppe 2 46.556 30,2 47  
 Takstgruppe 3 50.333 2,9 44  
 Takstgruppe 4 64.667 9,8 34  
 Takstgruppe 5 76.000 1,2 29  
 Takstgruppe 6 85.556 7,1 26  
 Takstgruppe 7 95.000 2,8 23  
 Takstgruppe 8 104.556 5,3 21  
 Takstgruppe 9 115.000 3,7 19  
 Takstgruppe 10 123.556 6,5 18  
 Takstgruppe 11 156.778 3,6 14  
 Takstgruppe 12 172.556 0,6 13  
 Takstgruppe 13 307.778 0,2 7  

 Vægtet gnst./antal 66.805 9.892 40  
  

Anm.:  Taksten er opgjort uden deltagerbetaling. Udover taksten kommer tilskud til bygnings- og fællesudgif-
ter, m.v. I alt tallene kan afvige fra de tal, der figurerer i kap. 5, bind 2 om aktivitet og udgifter i of-
fentlig VEU. Årsagen er, at når oplysningerne brydes ned på dette meget detaljerede niveau, kan de 
kun hentes fra Undervisningsministeriets tilskudssystemer, som er dynamiske i den forstand, at de lø-
bende opdateres som følge af løbende efterindberetninger fra institutionerne. Der er med andre ord 
ikke tale om overordnede regnskabstal, som figurerer på finansloven, og som hovedsageligt anvendes 
i kap. 5, bind 2 

Kilde:  Særkørsel fra Undervisningsministeriets tilskudssystemer. Undervisningsministeriet og sekretariatets 
beregninger. 
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Bilag 8.3 Kompetencefonden i staten og kompetenceud-
viklingskonti på kontor- og lagerområdet 

Boks 1 
Kompetencefonden i staten og kompetenceudviklingskonti på kontor- og lagerområdet 

 
Kompetencefonden i staten: 
I staten etablerede Finansministeriet og CFU i 2002 Kompetencefonden til erstatning for den tidligere 
statslige uddannelsesorlov med løn.  
 
Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et 
supplement til de økonomiske midler, der anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvik-
ling. Der er i perioden 2005-2008 afsat et beløb svarende til 0,23 pct. af den samlede lønsum. 
 
Midler fra Kompetencefonden kan anvendes til kompetenceudviklingsforløb af mindst én uges varig-
hed, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen, herunder også vikardæk-
ning. Det er en forudsætning, at samarbejdsudvalget i den enkelte institution har fastlagt en strategi 
med principper og retningslinier for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen. 
 
Uddelingen af midler fra Kompetencefonden sker i Udvalget for Kompetencefonden, der består af 
repræsentanter for Personalestyrelsen og CFU. Hidtil er Kompetencefondens midler uddelt til de 
enkelte ministeriers departementer forholdsmæssigt efter lønsum, der forestår den videre fordeling. 
 
Kompetencefonden evalueres løbende for, at det kan følges, hvordan midlerne bliver anvendt, admi-
nistreret, og hvilken effekt de har. I alt havde 5.300 personer gennemført et længerevarende udvik-
lingsforløb støttet af Kompetencefonden ved den seneste evaluering. Fonden har været med til at 
styrke kompetenceudviklingen på statens institutioner både konkret i form af støtte til individuel 
kompetenceudvikling og generelt ved at stimulere udarbejdelsen af kompetencestrategi på statens 
arbejdspladser. 
 
Kompetenceudviklingskonti på kontor- og lagerområdet 
Som led i overenskomsten på kontor- og lagerområdet HK/Privat, HK/Handel og Dansk Handel & 
Service (DHS) blev der i hver virksomhed etableret en ny konto til medarbejdernes kompetenceudvik-
ling. Virksomhederne afsætter 0,3 procent af lønsummen til kompetenceudvikling af medarbejderne. 
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