Pixi om hovedelementerne i trepartsaftalen vedr. VEU og beskæftigelsesindsatsen.
En række væsentlige initiativer i trepartsaftalen handler om at forebygge rekrutteringsudfordringer. Det
skal bl.a. ske ved at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet og gennem en styrket overvågning og
viden om arbejdsmarkedet.

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
Styrket overvågning af arbejdsmarkedet
Man ønsker at tilvejebringe større viden om rekrutteringsproblemer. Beskæftigelsesministeriet og Danske
Regioner skal bl.a. drøfte erfaringer fra regional analyse i Nordjylland.
Arbejdsmarkedsbalancen skal videreudvikles. Og en ny arbejdsmarkedsanalyse skal i højere grad anvendes
til styring af beskæftigelsesindsatsen bl.a. mangelbegrebet. Uddannelse af ledige skal målrettes konkrete
job og job med gode beskæftigelsesmuligheder.
Et mere fleksibelt uddannelsesløft
Målgruppen udvides, så flere dagpengeberettigede får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, mere
fleksible uddannelsesmulighede herunder mulighed for at gennemføre på normale vilkår efter
dagpengeperioden samt 100 % godtgørelse i dagperioden, hvor der gennemføres uddannelse.
Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
Målgruppen udvides til ledige faglærte med mindst 6 måneders ledighed mod tidligere 12 måneder. Tilskud
til virksomhed på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse
Dagpengemodtagere får mulighed for selv at kombinere relevante AMU-kurser fra en positivliste inden for
bestemte erhvervsgrupper. Der omtales en positivliste med 900 unikke AMU – og eud -enkeltfagskurser
man kan vælge fra.
Forventede økonomiske konsekvenser af ændringen: ca. 5. mio. kr. årligt fra 2017.
Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse ændres fra første ledighedsdag til efter fem ugers ledighed – dog - i
en 2-årig forsøgsperiode undtages særligt relevante kurser indenfor bygge og anlæg; jern, metal og auto
samt slag, indkøb og markedsføring. Der er udarbejdet en liste med 69 udvalgte kurser, som fremgår af
bilag 1. til trepartsaftalen.
Der afsættes 5. mio. kr. årligt i forsøgsperioden.
Erfaringsopsamling fra udvalgte opkvalificeringsforløb
Erfaringsopsamling, fra de målrettede opkvalificeringsforløb inden for CNC- og svejseområdet i RARVestjylland og RAR-Østjylland, skal formidles til øvrige regionale arbejdsmarkedsråd.
Der afsættes 5. mio. kr. samlet i perioden 2017 – 2018 til formidling og igangsættelse af lignende projekter.

Voksen- og efteruddannelse
Fremtidens VEU
Det er aftalt, at der nedsættes en ekspertgruppe om voksen-, efter-, og videreuddannelse. De skal
tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system. Gruppen skal afrapportere ved
udgangen af maj 2017 med henblik på, at der kan aftales ændringer i VEU-systemet ved nye
trepartsforhandlinger. De nye trepartsforhandlinger forventes at gå i gang efter afslutningen af
overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked.


AMU-udbudsrunde udsættes
til efter ekspertgruppen er kommet med modelforslag til fremtidens VEU.

Initiativer til styrkelse af AMU her og nu












”Friinstitutionsforsøg” ved anvendelse af forsøgsparagraf i AMU. Erfaringer skal bidrage til
ekspertgruppens arbejde og afsluttes ultimo 2017. Friinstitutionsforsøget etableres mellem
parterne i trepartsforhandlingerne og et antal uddannelsesinstitutioner. Formålet er at afdække
regler og barrierer for udvikling, udbud og gennemførelse af kurser efter virksomhedernes behov.
Kurser inden for fælleskataloget, tilbagerulning af forhøjet deltagerbetaling.
Realkompetencevurdering, takstforhøjelse på 10 % i 2017.
Efteruddannelse.dk, etablering af hotline som hjælp til tilmelding.
VEU-godtgørelse, forslag om udbetaling af mere end 7,4 time pr. dag. Drøftes i forlængelse af
ekspertgruppens arbejde.
Digital læring, mulighed for VEU-godtgørelse, hvis kursisten er tilstede 25 % af undervisningstiden.
14 dages beskæftigelse før VEU-godtgørelse, det skal undersøges hvorvidt og hvordan det kan
ændres, jf. sikring af reel beskæftigelse.
Afkortning af AMU for større kursistgrupper, evt. hele hold i et 2-årigt forsøg. Parterne identificerer
AMU-kurserne, der skal indgå i forsøget.
Takstforhøjelser – fra 2018 en pulje på 30. kr. Midlerne skal udmøntes sammen med parterne.
Taksteftersyn af AMU skal gennemføres inden udgangen af 2016.

