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• 2017 og 2018 etableres positivliste med godt 40 fordelsuddannelser 

• på baggrund af skøn af forventet arbejdsmarkedsefterspørgsel og ledighed 

• faglige udvalg kan komme med konkrete input til positivlisten 

• relevante arbejdsgiverforeningers brancheorganisationer eller sammenslutninger kan 

ansøge ministeriet om udpegning til fordelsuddannelse - medlemsvirksomhederne skal 

herefter oprette praktikpladser til elever, der lever op til EMMA-kriterierne 

uddannelsen kan ikke længere være fordelsuddannelse:

• Hvis antallet af aktivt søgende elever, som ikke har fået en aftale inden for tre måneder 

efter fuldført grundforløb, overstiger 10% 

• eller omfanget af skolepraktik på den pågældende uddannelse overstiger 15% pr. år, 

(opgøres årligt). 

• Positivlisten revideres årligt. 

Fordelsuddannelserne får en bonus på maksimalt 5.000 kr. pr. praktikpladsårselev og 

øget fokus på vejledning til fordelsuddannelse

eud-fordelsuddannelse
- eleverne har større sikkerhed for en praktikplads og 

arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever.
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Dimensionering af eud

• der indføres dimensionering på en række erhvervsuddannelser i 2018, 

• dimensionering i 2018 fastsættes på baggrund af skøn af forventet 

arbejdsmarkedsefterspørgsel og ledighed

• erhvervsuddannelserne dimensioneres op eller ned på baggrund af kriterier, der på 

sigt fastlægges centralt. 

• der ændres ikke ved den eksisterende uddannelsesgaranti, jf. Aftale om bedre og 

mere attraktive erhvervsuddannelser.

• beslutning om dimensionering og positivliste til skolepraktik træffes årligt af 

ministeren efter høring af REU.

• der vil altid være adgang til uddannelser for elever, der har en uddannelsesaftale 

med en virksomhed, som omfatter uddannelsen efter de gældende regler 

(mesterlære og praktikadgangsvejen) - gælder, uanset om uddannelsen udbydes 

med eller uden skolepraktik. 

• teknikerarbejde udstår
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VEU
Nynedsat ekspertgruppe, der skal belyse
• Et sammenhængende VEU-system

• En stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats

• Modernisering af partsstyringen i VEU

Initiativer til styrkelse af AMU her og nu - Der indføres en række initiativer til at 

styrke AMU frem imod trepartsforhandlingerne om VEU i maj 2017:
• Afskaffelse af 7,4 timers reglen, der begrænser godtgørelse til 7,4 timers undervisning 

dagligt. 

• Tilbagerulning af forhøjelsen af deltagerbetalingen på kurser fra fælleskataloget. 

Takstforhøjelse for realkompetencevurdering i forbindelse med EUV på 10% i 2017. 

Etablering af hotline med hjælp til virksomheder til brug af de digitale VEU-systemer. 

• Fri-institutionsforsøg - udvalgte institutioner kan afvige fra eksisterende regler. 
Gennemføres af trepartsforhandlingernes parter og udvalgte institutioner: Partnerskab afdækker regler 

og barrierer - ”fri-institutioner” på et afgrænset område i en tidsbegrænset periode, der får mulighed for 

i fællesskab selv at forvalte rammer, vilkår og udbud - der ikke kan gennemføres forsøg med ændrede 

godtgørelsessatser eller ændret takstindplacering. Forsøget sættes i gang 2016 og afsluttes ultimo 

2017.

• VEU-godtgørelse skal gøres mulig for digitale læringsforløb med ned til 25 % fremmøde 

(mod 50% i dag) 

• Ministeriet undersøger muligheden for at fjerne kravet om 14 dages ansættelse forud for 

modtagelse af VEU-godtgørelse. 

• Forsøg med afkortning for større kursistgrupper. 

• Pulje på 30 mio.kr. til takstforhøjelser på AMU fra 2018.




