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√ VEU-godtgørelsen hæves fra 80% til 100% af højeste dagpenge 

  

√ Skolerne løftes med 420 mio. kr. i taxametrene 

  

√ Omprioriteringsbidraget på 2% neutraliseres de næste 4 år. 20 

mio.kr. i 2018, 40 mio.kr. i 2019-2021 
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Almene kompetencer og opsøgende arbejde 
 

√ Stort løft i de almene kompetencer.  

 

√ Nye fag – FVU-engelsk, FVU-digitalt  

 

√ flere fællesscreeninger  

 

√ intensivt opsøgende arbejde gennem den 

danske model.  

 

√ 100% SVU-godtgørelse til FVU og OBU 
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Regionalt samarbejde, sporskifte  
og vejledning 
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√ 100 mio.kr til regional koordinering af 

uddannelsesbehov og samling af hele hold 

 

√ 100 mio.kr. til medarbejdere med risiko for nedslidning 

  

√ Voksenvejledning 
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Sporskifteordning 
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RAR kan med denne model fremover bidrage til at sikre bl.a.  

 

•Et samlet overblik og information om mulige kurser og afholdelsen af disse. 

 

•Viden og vejledning til a-kasser, jobcentre, uddannelsesinstitutioner samt 

lønmodtagere og virksomheder.  

 

•Koordinering af jobrotation, så ledige kan erstatte virksomhedernes 

medarbejdere, når de skal på kursus. 

 

•Identificere konkrete opkvalificeringstilbud målrettet behovet på 

arbejdsmarkedet. 
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Regionalt samarbejde – RAR-modellen 



Der er søgt og bevilliget for 7,4 mio.kr. i første runde 

Der er søgt om  6,9 mio.kr. i anden runde 

 

Der var afsat 25 mio.kr. i 2018 

 

Der er ca. 10 mio.kr. i ikke-bevilliget projekter i 2018 
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Opsøgende arbejde  







Løbende status og nye forhandlinger 
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√ Nye trepartsforhandlinger om VEU ved aftalens 

udløb, og undervejs årlige statusdrøftelser 
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