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Fredag den 20. april 2017 kl. 10.00. 

Hos Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten, Langelinie Allé 43, København Ø 

 

Til stede  

Peter Kaae Holm (formand), Nils Juhl Andreasen (næstformand), Karl Ovesen, Lars Gram og 

Hans Sønderskov Uhrenholt. 

 

Afbud 

Pia Antonsen, Hanne Lindberg Greisen, Karin Olsen og Torben Möger Pedersen. 

 

Fra administrationen  

Niels Bonø, Jakob Overgaard Jørgensen og Helle Hansen (referent). 

 

Dagsorden: 

 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomsten: 

 

1 Udviklingen inden for området 

1.1 Aktiviteten i AMU inden for branchen 

1.2 Pulje til opsøgende arbejde 2018 og mulige data fra PensionDanmark 

1.3 Orientering om kommende efteruddannelsessite for medarbejdere på pension.dk 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

2 Formalia 

2.1 Godkendelse af dagsorden 

2.2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2/17 

2.3 Orientering om møde 2/18 

 

3 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

3.1 Status indbetalinger og beholdning 

3.2 Status udbetalinger 

3.3 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

3.4 Ansøgning om støtte til SKILLS 2019 og afslutningsfestlighed for efteruddannelsesforløb 

for mejerister hold 2 

 

4 Årsrapport for 2017 

 

5 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Fællesoverenskomsten 

 

6 Deltagerbetaling i AMU for personer med en forældet videregående uddannelse 

 

7 Ny refusionsmodel for løntabsgodtgørelse 

 

8 Akademiuddannelser og uddannelse af 100 faglærte industrioperatører fra primo 2019 

 

9 Eventuelt. 
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Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionærover-

enskomsten: 

 

Formand Peter Kaae Holm bød velkommen til mødet, og orienterede om at punkt 3.3 Oriente-

ring fra Arlas koncerneuddannelsesudvalg og punkt 4 Årsrapport for 2017 blev tilføjet til det 

indledende fælles punkt med Funktionæroverenskomsten, da punkterne, sammen med punkt 

1. Udviklingen inden for området havde fælles interesse. 

Punkt 1 Udviklingen inden for området 
Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Jakob Over-

gaard Jørgensen, som fremhævede at: 

› AMU-aktiviteten blandt beskæftigede inden for mejeribranchen er steget med 27,2 pct. i 1.-

3. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Inden for kontorområdet er 

AMU-aktiviteten blandt beskæftigede steget med 28,7 pct. i 1.-3. kvartal 2017 sammenlig-

net med samme periode i 2016. 

› AMU-aktiviteten inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg er faldet med 5,4 

pct. i 1.-3. kvartal 2017 i forhold til samme periode i 2016. Den samlede AMU-aktivitet for 

beskæftigede inden for de forskellige efteruddannelsesudvalg er i 1.-3. kvartal 2017 faldet 

med 0,7 pct. i forhold til samme periode i 2016. 

› Undervisningsministeriet har som led i trepartsaftalen om VEU udmeldt en pulje til opsø-

gende arbejde på voksen- og efteruddannelsesområdet som arbejdsmarkeds parter kan 

søge. I 2018 er der to ansøgningsrunder. PensionDanmark kan bidrage til arbejdet i form af 

understøttende data om fonden, virksomheder etc. til brug for en ansøgning og det videre 

opsøgende arbejde. 

 

› PensionDanmark kommunikerer pt. udelukkende til og med virksomheder om de kompeten-

ceudviklingsfonde de er omfattet af, da det er virksomhederne der modtager refusionen. 

Der har for flere sider været efterspurgt mere kommunikation målrettet medarbejderen. 

PensionDanmark arbejder derfor med et efteruddannelsessite for medarbejdere, hvor de 

hurtigt kan få et overblik over deres uddannelsesbaggrund, efteruddannelse og hvilke mu-

ligheder der er i den kompetenceudviklingsfond de er omfattet af. 

 

 

Nils Juhl Andreasen orienterede om, at han forvende at parterne i fællesoverenskomsten og 

chaufføroverenskomsten vil ansøge ministeriets pulje om tilskud til et opsøgende projekt om 

uddannelsesmulighederne i mejeribranchen, og at omkostningerne sandsynligvis vil være på 

ca. 300.000 kr. Kort sagt forventes projektet at gå up på at en konsulenttjeneste besøger de 

mindre mejerier, og oplyser om uddannelsesmulighederne i MUF.  

 

Jakob Overgaard Jørgensen, oplyste, at der kommer en ny ansøgningsrunde igen i september 

2018, såfremt projektet ikke får tilskud i første runde af 2018.  

   

Vibeke Ansbjerg påpegede, at det er et godt tidspunkt at vække interessen for uddannelse i 

forbindelse med Arlas udmelding om de skal spare.  

  

Niels Bonø gav en mundtlig gennemgang af en foreløbig udgave af det kommende efteruddan-

nelsessite.    

Kim Bonde Nielsen spurgte ind til hvornår efteruddannelsessitet forventes taget i brug?  

 

Niels Bonø svarede at forventningen er at sitet går i luften inden sommerferien, men at projek-

tet i øjeblikket afventer en tilbagemelding fra STIL, da de har nogle udfordringer med GDPR og 

Ministeren. 
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Vibeke Ansbjerg spurgte ind til om et medlems kursusønsker gemmes, så de har mulighed  

bruge oplysninger på et senere tidspunkt, hvortil Niels Bonø svarede ja.  

  

Kim Bonde Nielsen påpegede, at når efteruddannelsessitet går i luften vil fonden være mange 

år fremme i forhold til andre, hvilket var meget positivt.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.    

 

 

Punkt 3.3 Orientering fra Arlas koncerneuddannelsesudvalg 

 

Formand Peter Kaae Holm gav ordet til Hans Sønderskov Uhrenholt, som gav en mundtlig ori-

entering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg. 

Hans orienterede om, at der fra Arla har været oprettet 132 kurser i 2018, og at der har været 

1207 medarbejder på kursus, og at der forventes flere deltagere i 2018 end i 2017. Gennem-

snitsalderen på deltagerne er 45 år, og den ældste medarbejder der har været på kursus er 66 

år. Det forventede forbrug i 2018 forventes at være på knap 5 mio. kr. Tendensen har været at 

medarbejderne har efterspurgt kurser rettet imod deres personlige udvikling, men nu ser det 

ud som om, at tendensen vender imod de mere tekniske kurser. Generelt er der en høj tilfreds-

hedsscore på kurserne, i gennemsnit 8,66 point ud af 10 point. Hans nævnte, at Arla i kraft af 

besparelserne har reduceret efteruddannelsen i virksomheden generelt, men ikke i regi af MUF. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 4 Årsrapport for 2017 

 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Jakob Over-

gaard Jørgensen, som fremhævede at: 

› Der var vedlagt en årsrapport for 2017 for Mejeribrugets Uddannelsesfond i udkast.  

› Årets resultat var et samlet underskud på 2.665 t. kr.  

› Den samlede egenkapital var pr. 31. december 2017 på 30.855 t. kr. 

› Årsrapporten bliver ikke offentliggjort og skal heller ikke sendes til offentlige myndigheder, 

men bliver alene sendt til de organisationer, som har etableret fonden.  

Herudover orienterede Jakob Overgaard Jørgensen om at årsrapporten for 2018 vil indeholde 

en tydeligere adskillelse af de nu fire ’grupper’ i MUF. Fællesoverenskomsten, Chaufførerne, 

Funktionærerne og Håndværkerne. Det vil således fremover blive mere tydeligt, hvilke midler 

der hører til de forskellige grupper.  
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte og underskrev årsrapporten 

samt tog revisionsprotokollaterne til efterretning og underskrev disse. 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

Punkt 2 Formalia 

 

2.1 Godkendelse af dagsorden 

Formand Peter Kaae Holm orienterede om at formandsskabet havde besluttet at taget en eks-

tra ansøgning med under ’Punkt 3.4 Ansøgninger om SKILLS 2019’ nemlig ansøgning om støtte 

til afslutningsfestlighed for efteruddannelses-forløb for mejerister hold 2, som vil blive omdelt 

under punktet. Det var der opbakning til i bestyrelsen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte den tilrettede dagsorden.   

 

2.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2/17  

Formand Peter Kaae Holm orienterede om at referatet af bestyrelsesmødet den 13. november 

2017 blev fremsendt til bestyrelsen den 8. december 2017. Referatet har ikke givet anledning 

til bemærkninger.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referatet, og formandskabet underskrev referatet.  

 

2.3 Bestyrelsesmøde 2/18 

Formand Peter Kaae Holm orienterede kort om at næste bestyrelsesmøde i Mejeribrugets Ud-

dannelsesfond – Fællesoverenskomsten er aftalt til fredag den 26. oktober 2018 kl. 10.00. Der 

er udsendt mødeindkaldelser. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orientereingen til efterretning.  

 

 

Punkt 3 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

 

3.1 Status indbetalinger og beholdning og 3.2 Status udbetalinger 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Jakob Over-

gaard Jørgensen, som fremhævede at: 
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› Der den 15. februar 2018 blev udsendt opkrævninger for andet halvår 2017 for 6.575 med-

arbejdere. Den samlede opkrævning lød på 4,4 mio. kr. 

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgjorde pr. 10. 

april 2018 31,2 mio. kr. 

› Der blev i perioden fra den 1. januar 2018 til den 10. april 2018 udbetalt 4,1 mio. kr. i til-

skud til medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 2.846 forløb. 

› Der blev i perioden fra den 1. januar 2018 til 10. april 2018 udbetalt 203 t.kr. i tilskud til 

chauffører på Fællesoverenskomsten for 146 forløb. 

› Der blev i perioden 1. januar til den 10. april 2018 samlet foretaget projektudbetalinger for 

164 t. kr. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog efterretningen til orientering.   

 

Punkt 3.4 Ansøgninger om SKILLS og afslutningsfestlighed for efteruddannelsesforløb 

for mejerister hold 2 

 

Ansøgning om SKILLS 2019 
Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Nils Juhl Andre-

asen som motiverede ansøgningen. Nils orienterede om at Mejerifagets Fællesudvalg ansøger 

om økonomisk støtte til deltagelse på Skills i 2019. Der ansøges om et beløb på op til 150.000 

kr. 

 

Der var blandt bestyrelsen opbakning til at fonden skal støtte ansøgningen, dog med den be-

mærkning at der fast fremover skal afrapporteres om projektet på bestyrelsesmøderne.   

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen og bevilgede 150.000 til SKIILS 2019. Fremover vil der 

på bestyrelsesmøderne fast afrapporteres om projektets fremgang på bestyrelsesmøderne. 

 

Ansøgning om afslutningsfestlighed for efteruddannelsesforløb for mejerister hold 2 
Formand Peter Kaae Holm henviste til det omdelte materiale, og gav ordet til Nils Juhl Andre-

asen som motiverede ansøgningen. Nils orienterede om at Arla igen ansøger om 20.500 kr. til 

afslutningsfestlighed for efteruddannelsesforløb for mejerister, denne gang for hold 2.  

 

Der var enighed i bestyrelsen om at støtte Arla med 20.500 kr. til afslutningsfestlighed for ef-

teruddannelsesforløb for mejerister hold 2. Samtidig gjorde formand Peter Kaae Holm opmærk-

som på, at bestyrelsen skal huske, at der kan komme lignende omkostninger forbundet med 

fejringen af de nye kommende 100 industrioperatører, når de færdiggøre deres uddannelse. 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen, og bevilgede 20.500 kr. til Arla til afslutningsfestlighed 

for efteruddannelsesforløb for mejerister hold 2. 
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Punkt 5 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond - Fællesoverenskom-

sten 

 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Jakob Over-

gaard Jørgensen, som fremhævede at: 

› Der var pr. 10. april 2018 574 t.kr. til rådighed i Mejeribranchens Udviklings og Samar-

bejdsfond - Fællesoverenskomsten (inklusiv chaufføroverenskomsten). 

› Der har i 2018 været indbetalinger på 1 mio. kr.  

› Der har ikke været udbetalinger fra fonden i 2018. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.   

 

 

Punkt 6   Deltagerbetaling i AMU for personer med en forældet videregående uddannelse    

 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Jakob Over-

gaard Jørgensen, som præsenterede dagsordenspunktet. 

Fra 2015 til 2017 kunne AMU-kursister med en forældet videregående uddannelse dog som led 

i en forsøgsordning under ’Vækstplanen’ deltage i AMU-kurser til ’normpris’ – den lave delta-

gerbetaling. Pr. 1. januar 2018 ophørte forsøgsordningen. AMU-kursister med en forældet vide-

regående uddannelse skal nu, ligesom øvrige personer med en videregående uddannelse, be-

tale fuld deltagerbetaling ved deltagelse i AMU. 

 

Ud over tilskud fra MUF-fonden til virksomheder på de gældende støttesatser, ydes der refu-

sion for deltagerbetalingen ved AMU-kurser uden et angivet loft. Deltagerbetalingen som MUF - 

Fællesoverenskomsten refunderede ved deltagelse i AMU-kurser var i gennemsnit i 2017 på 

122,4 kr. pr. dag, og har i 2018 hidtil været på 137,1 kr. i gennemsnit pr. dag. Deltagerbeta-

lingen har dermed i gennemsnit været ganske tæt på den normale deltagerbetaling i 2017 og 

lidt højere i 2018. 

 
 

Det er derfor oplagt at bestyrelsen drøfter niveauet for refusion for deltagerbetaling ved delta-

gelse i AMU-kurser for personer med en forældet videregående uddannelse. Det anbefales at 

deltagerbetalingens størrelse fremover afrapporteres på bestyrelsesmøderne, for at følge ud-

viklingen. 

 

Bestyrelsen var enige om at fonden fremadrettet stadig skal refundere den fulde deltagerbeta-

ling, men at det var vigtigt at det blev fulgt fremadrettet, således at der fremover fast afrap-

porteres på deltagerbetalingens størrelse. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fonden refunderer også fremadrettet de fulde 

omkostninger til deltagerbetaling i AMU. Fremover vil der som et fast punkt blive afrappor-

teret på størrelsen af deltagerbetalingen. 
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Punkt 7   Ny refusionsmodel for løntabsgodtgørelse 

 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og gav ordet til Nils Juhl Andre-

asen, som kort præsenterede dagsordenspunktet. 

En arbejdsgruppe i regi af § 30-udvalget har arbejdet med spørgsmålet om en ny model for af-

lønning af kursister. P.t. er hovedreglen, at kursister omvarsles til en dagvagt på 7,4 timer i 

forbindelse med kursusdage. Det finder en del ansatte med længere vagter ifølge arbejdspla-

nen urimeligt, bl.a. fordi de resterende timer så skal præsteres på et senere tidspunkt.  

 

Den nedsatte arbejdsgruppes forslag indebærer, at alle kursister får normal timeløn for det an-

tal timer, der skulle have været præsteret ifølge arbejdsplanen, idet der ikke betales eventuelle 

genetillæg. Som modstykke til det hæves det beløb, som udbetales til virksomhederne for alle 

kursustimer fra de nuværende kr. 222,36 pr. time til et højere beløb, som afspejler den gen-

nemsnitlige udgift for virksomheden ved den ændrede aflønningsmodel. Et tal på kr. 290,- pr. 

time blev nævnt, men der udestår en nærmere granskning af beregningen i samarbejde med 

forbundenes økonomifolk. 

 

Nils Juhl Andreasen fremførte, at det er et ønske, at der fastholdes én sats for fonden.  

Hans Sønderskov Uhrenholt påpegede vigtigheden i at der ikke kom flere satser eller flere ad-

ministrative byrder, da der ikke er behov for yderligere komplikationer i forhold til fondens reg-

ler.  

Der var derfor enighed i bestyrelsen om at parterne i fællesskab regner en evt. ny sats igen-

nem, og præsenterer en ny sats for bestyrelsen, enten skriftligt eller på næste bestyrelses-

møde.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Parterne regner i fællesskab en evt. ny sats 

igennem, og præsenterer den nye sats for bestyrelsen med henblik på godkendelse, enten 

skriftligt eller på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Punkt 8   Akademiuddannelser og uddannelse af 100 faglærte industrioperatører fra 

primo 2019 

 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, og introducerede kort dagsor-

denspunktet. Fondens parter har besluttet, at åbne op at akademiuddannelsesmoduler kommer 

på positivlisten fra primo 2019. Det foreslås, at der afsættes en ramme på 2 mio. kr. til formå-

let. 

Fondens parter har ligeledes besluttet at tage fat på uddannelsen af 100 faglærte industriope-

ratører. Det bliver også først fra primo 2019, men forventningen er at der vil foregå et ”salgs-

arbejde” hen over sommeren og efteråret 2018. Der forventes, at blive tale om et træk på i 

omegnen af 12 mio. kr. fra fonden. 

 

Nils Juhl Andreasen supplerede og sagde, at der var talt om man skulle lave en ny hjemmeside 

til formålet, men at det kommende efteruddannelsessite jo med fordel kunne bruges. Nils un-

derstregede at der er tale om en ramme fra fonden på ca. 12 mio. kr. over en tre årig periode 
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Nils påpegede at forventningen er at det første hold der starter på industrioperatør uddannel-

sen starter allerede i uge 43 i 2018, og således ikke primo 2019. Det er derfor vigtigt at besty-

relsen i fællesskab med PensionDanmark gennemgår ansøgningsprocedurerne forbundet med 

både industrioperatøruddannelsen og akademiuddannelsesmodulerne. 

Formand Peter Kaae Holm påpegede, at parterne skulle udpege hvilke akademiuddannelsesmo-

duler der skal på positivlisten, og at når dette er gjort vil det blive fremsendt til PensionDan-

mark. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at når parterne har snakket sammen om hvilke akademiuddan-

nelsesmoduler der skal være på positivlisten, og hvordan industrioperatøruddannelserne bud-

getstyres, tages der initiativ til et møde med PensionDanmark ift. det praktiske om ansøg-

ningsproceduren og udbetaling af tilskud ift. industrioperatøruddannelsen samt akademiuddan-

nelsesmodulerne.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen. Bestyrelsen besluttede at når parterne har 

snakket sammen om hvilke akademiuddannelsesmoduler der skal være på positivlisten, og 

hvordan industrioperatøruddannelserne budgetstyres, tages der initiativ til et møde med 

PensionDanmark ift. det praktiske om ansøgningsproceduren og udbetaling af tilskud ift. in-

dustrioperatøruddannelsen samt akademiuddannelsesmodulerne. 

 

Punkt 9 Eventuelt 

 

Intet til punktet. 

 

 


