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Rapport fra Trepartsudvalget uden overraskelser 

I dag offentliggør Trepartsudvalget sin rapport om behovet for ændringer i efter- og 
videreuddannelsessystemet, og anbefalingerne og forslagene fra den kommer ikke 
til at revolutionere det VEU-system, vi kender i dag.  
 
Anbefalingerne går først og fremmest på de ”bløde” elementer såsom at styrke 
kompetenceudviklingsindsatsen på virksomhederne, forbedre vejledningen, sikre 
afdækning af medarbejdernes realkompetencer samt målrette udbuddet, mens det 
har været meget svært at etablere en enighed om at anbefale ændringer vedr. sty-
ringen og finansieringen af området.   
 
Regeringens ønske om at lægge et større ansvar for finansieringen af efter- og vi-
dereuddannelsen over til parterne fx gennem overenskomstaftaler er således blevet 
blankt afvist af arbejdsgiverorganisationerne, og rapporten er klinisk renset for or-
det ”overenskomst”. 
 
Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet, 
som udvalget officielt hedder, har brugt knapt 1½ år på drøftelserne og udarbejdel-
sen af rapporten, der består af to omfattende bind bygger både på interne analyser 
fra udvalgets sekretariat og på omfattende undersøgelser i form af 8 eksterne un-
dersøgelser og analyser.  
 
Set fra akademikervinkel er der kun få ting af interesse, idet udvalgets indsats først 
og fremmest har været rettet mod de kortuddannede. Men AC har dog fået dagsor-
densat spørgsmålet om universiteternes udbud af efter- og videreuddannelse, og 
udvalget anbefaler bl.a. at øge udbuddet af kurser og uddannelser på videregående 
niveau og sikre en bedre tilpasning til arbejdsmarkedets behov. 
 
Af negative elementer kan opregnes, at der blandt de opregnede løsningsmodeller 
bl.a. ligger et forslag om at målrette adgangen til Statens Voksenuddannelsesstøtte 
(SVU) til højst faglærte. Dette forslag er dog efter pres fra FTF og AC ikke kommet 
med i Trepartsudvalgets egentlige anbefalinger. Det skal dog også bemærkes, at 
akademikernes andel af SVU-udbetalingerne kun udgør 3,3 % af det samlede be-
løb, der anvendes, hvilket svarer til 10 mio. kr.  
 
Flere oplysninger kan fås hos: 
 
Direktør Martin Teilmann, tlf. 33 69 40 01 
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 33 69 40 10 
Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 33 69 40 76 
 
 

 


