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LO og FTF’s bemærkninger til høring over ny SVU-

bekendtgørelse  

LO og FTF finder det problematisk, at der i flere tilfælde ikke kan tildeles SVU til ét 

moduls undervisning i FVU-digital eller FVU-engelsk, med mindre de er tilrettelagt 

som heltidsundervisning (min. 20 timer pr. uge). LO og FTF er klar over, at denne 

problemstilling ikke skal løses via høring i forhold til ændring af bekendtgørelse om 

statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) men via et ændringsforslag til L72 

omfattende SVU-loven. 

Det er imidlertid helt afgørende for mange af vores forbunds medlemmer, at man ikke 

behøver at være væk fra sit arbejde hele ugen fra mandag til fredag 7,4 timer om 

dagen og i alt 37 timer, men at man kan tilrettelægge sit uddannelsesforløb sådan, at 

man er på uddannelse fx fem timer hver tirsdag, fem tirsdage i træk.  

Derudover er det vores forståelse, at deltidsansatte på fx 30 timer/uge ikke kan få 

SVU for forløbet afholdt fra mandag til fredag, fordi de ikke har været fraværende på 

arbejdet i 37 timer i løbet af en uge. Desuden forstår vi, at det ikke vil være muligt for 

den deltidsansatte at deltage i uddannelsen fx 5 timer hver tirsdag fem tirsdage i træk, 

og så modtage SVU for 5/37 af den fulde SVU-sats i hver af de fem uger.  

For at sikre adgang for deltidsansatte og for at kunne bevare så høj fleksibilitet i 

forhold til afviklingen af de nye FVU-fag som muligt, ønsker LO og FTF, at 

adgangen til at kunne opnå SVU ikke er afhængig af undervisningens tidsmæssige 

tilrettelæggelse.  

Hvis lovforslaget ikke omfatter tirsdagseksemplet for en fuldtids- eller en deltidsansat 

nævnt oven for, frygter LO og FTF, at den ufleksible lovgivning vil resultere i: 

1. At store grupper af ansatte, der tilhører målgruppen for de nye FVU-fag, 

afskæres fra at kunne opnå SVU til deltagelse i FVU-digital og FVU-engelsk 

alene fordi, de er deltidsansatte. Fx er op mod 70 pct. af de ansatte på visse 

store forbunds områder deltidsansatte. 

2. At flere virksomheder vil undlade at sende medarbejdere på FVU-digital eller 

FVU-engelsk, da der kun er adgang til SVU, hvis undervisningen 

tilrettelægges som heltidsundervisning, hvorved medarbejderen skal være 

borte fra virksomheden uafbrudt i en hel arbejdsuge.  
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3. At virksomhederne vil sende medarbejdere afsted på minimum to af de hhv. 

tre foreslåede moduler på FVU-digital eller af de fire foreslåede moduler på 

FVU-engelsk – upåagtet at medarbejderne kunne nøjes med at deltage på ét 

modul – for at sikre sig, at forløbet udløser SVU. 

LO og FTF foreslår på denne baggrund, at SVU-lovgivningen tilrettes, så der bliver 

adgang til at modtage SVU til et enkelt modul på FVU-digital og FVU-engelsk på 

baggrund af den ansættelses-, tilrettelæggelses- og afviklingsform, der ud fra 

didaktiske overvejelser og medarbejderes og offentlige og private virksomheders 

planlægning anses for mest hensigtsmæssig. 

Der henvises til LO og FTF høringssvar vedr. L 72 Forslag til lov om ændring af lov 

om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., m.fl. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- 

og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for en detaljeret beskrivelse af problemet og LO 

og FTF’s forslag til løsning i form af konkret ændringsforslag til lovforslaget. 

Høringssvaret kan findes her: 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L72/bilag/1/1951902.pdf (fra side 51). 

  

Med venlig hilsen 
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