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Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder
Regeringen og partierne bag globaliseringsaftalen har netop indgået aftale om bedre
vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder om voksen- og
efteruddannelse. Det overordnede fokus er især på de kortuddannede i beskæftigelse.
Der er afsat 75 mio. kr. i årene 2007-09 til det erhvervsrettede VEU-område og 50
mio. kr. over 6 år til en forstærket og opsøgende indsats i forbindelse med
forberedende voksenuddannelse (FVU). På den måde bliver det samlede beløb 125
mio. kr. – men altså over to perioder med forskellig længde.
Undervisningsministeriet har netop offentliggjort aftalen og der henvises til
ministeriets hjemmeside med pressemeddelelse og links til selve aftaleteksten.
http://www.uvm.dk/07/klar.htm?menuid=6410
Der er 5 hovedelementer i aftalen, hvoraf især de to første er interessante i forhold til
3F’s vejledning og vores eget kompetenceafklaringsprojekt. Hovedelementerne er
1. Vejledningsnetværk
De erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC skal samarbejde forpligtet i
voksenvejledningsnetværk om vejledning og rådgivning rettet mod voksne og
virksomheder. Samarbejdet skal omfatte en styrket opsøgende indsats med brugernes
behov i centrum. Der skal oprettes 20 netværk (3-5 i hver region), som skal dække
hele landet. Andre kan deltage i netværkene – sprogskoler, organisationer og Akasser. Én skole skal være ansvarlig og netværkene bliver godkendt efter en
ansøgningsprocedure, som vi ikke kender endnu. Dette arbejde skal samordnes med
VUC’ernes opsøgende FVU-arbejde.
2. Uddannelsesambassadører og virksomhedsnetværk
Der er afsat penge til uddannelse af uddannelsesambassadører og etablering og drift
af virksomhedsnetværk, hvor der skal sættes fokus på uddannelse og
kompetenceudvikling. Ordningen skal administreres af vejledningsnetværkene.
3. Bedre samspil og overvågning af voksenvejledningen
Der etableres vejledningsfora på tre niveauer med det formål at sikre bedre
sammenhæng og målretning i vejledningen. Det sker på lokalt, regionalt og nationalt
niveau. Deltagelse på lokalt og regionalt niveau fra skoler (netværkene), jobcentre,
erhvervsservice og væksthuse. På centralt niveau med deltagelse af relevante aktører
fra uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssektorerne, herunder arbejdsmarkedets
parter.
4. Nationalt Center for kompetenceudvikling
Der etableres et Nationalt Center for kompetenceudvikling, som skal indsamle og
formidle viden om alle aspekter af VEU-indsatsen med særligt fokus på

vejledningsindsatsen, den offentlige VEU-indsats og kompetenceudviklingen i
virksomhederne.
5. Voksenvejledningsportal
Endelig etableres en voksenvejledningsportal, som rettes mod både voksne
vejledningssøgende, som skal kunne finde alle nødvendige oplysninger på portalen og
vejledere, som skal kunne finde vejledningsfaglige oplysninger.
Vurdering af aftalen
I forhold til regeringens oprindelige tanker i velfærdsudspillet fra foråret 2006, hvor
der udelukkende var tænkt på oprettelse af en vejledningsportal og etablering af en
hot-line, er der tale om betydelige forbedringer. Det skyldes ikke mindst 3F’s og LO’s
påvirkning undervejs i processen. Vores prioritering har været en styrkelse af
uddannelsesinstitutionernes opsøgende rådgivning og vejledning. Og det er faktisk
sket.
Muligheder for 3F
Som nævnt er det især de to førstnævnte initiativer, der bør have umiddelbar
interesse for 3F’s vejledningsarbejde (faglige medarbejdere og A-kasse medarbejdere)
og som kan bringes i spil i forbindelse med vores eget kompetenceafklaringsprojekt.
Der er f.eks. allerede tanker om at organisere vores arbejde med
kompetenceafklaringsprojektet op imod voksenvejledningsnetværkene i Region
Sjælland
I aftalen er det gjort muligt for vores vejledere at komme med i samarbejdet i
netværkene, men det forudsætter, at man ”holder sig til” ude i landet. Det kan bl.a.
ske ved, at repræsentanterne i skolernes bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg
sørger for at få oplysninger om hvilke planer, der arbejdes med. Ligesom det
selvfølgelig også er muligt, at søge indflydelse på hvordan vejledningsnetværkene
konkret bliver udformet i jeres lokalområde.
Den fortsatte proces
Ovenstående baserer sig på selve aftaleteksten. Vi ved endnu ikke hvornår og
hvordan ministeriet melder ud til skolerne. Vi sørger for at bringe mere konkret nyt,
når vi har det. Men allerede nu opfordrer vi til, at man f.eks. i bestyrelserne beder om
en orientering om, hvordan skolen har tænkt sig at gribe opgaven an og der tilbyde,
at 3F vil være med i netværkene.
Eventuelle spørgsmål til uddannelsespolitisk konsulent Frank Juncker i Fagpolitisk
Center for Arbejdsliv – tlf. 21079 eller Frank.Juncker@3F.dk

