
Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

Referat af bestyrelsesmøde 2/18   

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 10.00. 

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

 

Til stede  

Peter Kaae Holm (formand), Nils Juhl Andreasen (næstformand), Lars Gram, Hans Sønderskov 

Uhrenholt, Hanne Lindberg Greisen og Karin Olsen. 

 

Afbud 

Karl Ovesen og Niels Bonø (Pia Antonsen er fratrådt sin stilling i NNF). 

 

Fra administrationen  

Jakob Overgaard Jørgensen og Patrick W. Nielsen (referent). 

Dagsorden 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomsten: 

 

1 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg. 

 

2 Udviklingen inden for området 

2.1 Aktiviteten i AMU inden for branchen 

2.2 Hver 3. virksomhed har svært ved at tale med medarbejdere om løft af deres basale 

færdigheder 

2.3 Kort status om det kommende efteruddannelsessite på pension.dk 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

3 Formalia 

3.1 Godkendelse af dagsorden 

3.2 Godkendelse af tilrettet referat af bestyrelsesmøde 1/18 

3.3 Mødedatoer i 2019 

 

4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

4.1 Status indbetalinger og beholdning 

4.2 Status udbetalinger 

4.3 Status på størrelsen af deltagerbetaling for AMU-kurser 

 

5 Budget for 2019 

 

6 Ajourføring af positivlisten  

6.1 ’CC Manager for administratorer’ 

6.2 Forslag fra Arlas Koncernuddannelsesudvalg om tilskud til FVU Start 

 

7 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Fællesoverenskomsten 
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8 Status på ny refusionsmodel for løntabsgodtgørelse 

 

9 Status på projekt SKIILS 2019 

 

10 Status på akademiuddannelser og uddannelse af 100 faglærte industrioperatører 

 

11 Drøftelse om opretholdelse af krav om IKV/RKV som forudsætning for yderligere tilskud 

fra fonden 

 

12 Eventuelt. 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomsten: 

Formand Peter Kaae Holm bød velkommen og oplyste at det er aftalt med formandsskabet, at da-

gens møde indledes med et fælles punkt med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionærover-

enskomsten. Så punkt 1 og 2 er fælles, mens punkt 3 - 12 alene er for Mejeribrugets Uddannel-

sesfond – Fællesoverenskomsten. 

 

Punkt 1 Orientering fra Arlas koncerneuddannelsesudvalg 

Formand Peter Kaae Holm gav ordet til Hans Sønderskov Uhrenholt som oplyste at der er oprettet 

144 kurser hvoraf 84 var afholdt, hvilket er en flot aktivitet. Der er allerede nu, mere gang i akti-

viteten i 2018 end der var i 2017. Det er ligeledes positivt, at aktiviteten i år fordeler sig bredt 

over alle driftssteder, så det er positivt at der er så stor efterspørgsel. Gennemsnittet for antal 

dage er på 3,5 dage i 2018 og forventningen er at Arla kommer op på 9.5 mio. for hele 2018 + 

befordring som ligger på ca. 1 mio. kr. 

 

Lars Gram spurgte ind til om tallene var inklusiv efteruddannelsesforløbet for mejerister, til hvilket 

Hans svarede nej.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Punkt 2 Udviklingen inden for området 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Jakob Overgaard 

Jørgensen som introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Den samlede AMU-aktivitet for beskæftigede inden for mejerier og ostefremstilling er i 1. 

kvartal 2018 steget med hele 29,9 % i forhold til 1. kvartal 2017, mens det for kontor er 

steget med 27,9 pct. 

› AMU-aktiviteten inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg er steget med 

4,16 pct. i første kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2017. AMU-aktiviteten inden for efter-

uddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse er faldet med 

19,3 pct. i første kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2017 

 

› Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i august 2018 udarbejdet en opfølgende analyse på 

undersøgelsesprojektet ”Virksomhedernes behov for basale færdigheder”. Undersøgelsen 

undersøger virksomhedernes evne til at italesætte et kompetenceløft af basale færdigheder 

hos faglærte og ufaglærte medarbejdere på tværs af de danske arbejdspladser. Analysens 

hovedkonklusioner viser, at hver tredje virksomhed finder det svært at tale med deres 

medarbejdere om et løft af deres skrive – og læsefærdigheder, samt at problemet synes at 

være størst i de brancher med flest private arbejdspladser. 
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› Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde udvikler PensionDanmark et kommende ef-

teruddannelsessite. Udviklingsarbejdet er i den sidste fase, og afventer primært STIL’s ud-

stilling af data. PensionDanmark gav på mødet en kort status om det kommende efterud-

dannelsessite til bestyrelsen. 

 

Hanne Lindberg Greisen foreslog at udskille de øvrige områder end dem vedr. HK og Mejeri i 

tabel 2. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

PensionDanmark sørger for at tilrette tabel 2 til næste bestyrelsesmøde. 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

Punkt 3 Formalia 

 

3.1 Godkendelse af dagsorden 

Formand Peter Kaae Holm orienterede formandskabet om, at der var kommet to ekstra punkter til 

dagsordenen, som også står i den opdaterede dagsorden. Det drejer sig om punkt 6.2 Forslag fra 

Arlas Koncernuddannelsesudvalg om tilskud til FVU Start, samt punkt 11 Drøftelse om oprethol-

delse af krav om IKV/RKV som forudsætning for yderligere tilskud fra fonden. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte den opdaterede dagordenen. 

 

3.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1/18  

Referatet af bestyrelsesmøde 1/18 den 20. april 2018 blev fremsendt til bestyrelsen 8. juni 

2018. PensionDanmark skal beklage den sene fremsendelse, der skyldtes sammenfaldende 

barsels- og forældreorlov i afdelingen. 

 

Referatet gav anledning til enkelte smårettelser ift. beslutningen om forlængelse af ansøg-

ningsfristen fra tre til ni måneder efter kursus slutdato, som er justeret i det tilrettede referat, 

som er vedlagt som bilag 1. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte det tilrettede referat og formandskabet underskrev referatet. 

 

3.3 Mødedatoer i 2019 

Der blev foreslået følgende mødedatoer i 2019, som er koordineret med formandsskabet:  

 

Fredag den 12. april kl. 10.00 

Fredag den 25. oktober kl. 10.00 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2019. PensionDanmark udsender mødeindkaldelser 

til møderne.  

 

 

Punkt 4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Jakob Overgaard Jør-

gensen som introducerede materialet til punkt 3.1 og 3.2 og blandt andet fremhævede at:  

› Den 16. august 2018 blev der udsendt opkrævninger for første halvår 2018 for 6.466 med-

arbejdere. Den samlede opkrævning lød på 4,3 mio. kr.   

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgør pr. 10. okto-

ber 2018 30,2 mio. kr. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2018 til den 10. oktober 2018 udbetalt 3,5 mio. kr. i til-

skud til medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 2.481 forløb. 

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

chauffører på Fællesoverenskomsten for 146 forløb. 

› I perioden 1.januar 2018 til 10. oktober 2018 er den gennemsnitlige deltagerbetaling pr. 

dag for AMU-kurser på 133,5 kr. 

Næstformand Nils Juhl Andreasen henviste til at den ekstra bevilling som Arla har fået ikke 

fremgår af det udsendte materiale. 

Jakob Overgaard Jørgensen oplyste, at det var korrekt, da overførslen er på vej, men at over-

førslen vil fremgå af årsopgørelsen. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Punkt 5 Budget for 2019 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Jakob Overgaard 

Jørgensen som introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Der er på baggrund af antal beskæftigede på overenskomsterne udarbejdet et budget for 

2019. 

› Omkostningerne for opkrævning og udbetaling afhænger af det antal personer, som er om-

fattet af fonden, så de endelige omkostninger afhænger af det faktiske antal beskæftigede i 

2019. 

› Budgettet for 2019 indebærer, at der forventes et rådighedsbeløb i 2019 på 9,1 mio. kr., 

der lægges oveni de nuværende 30,2 mio. kr. der er til rådighed i Mejeribrugets Uddannel-

sesfond - Fællesoverenskomsten. 
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet for 2019. 

 
Punkt 6 Ajourføring af positivlisten 

 

Punkt 6.1 ’CC Manager for administratorer’ 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og fortalte at Formandsskabet har i 

en konkret sag besluttet, at godkende tilskud for en enkelt medarbejder fra Holstebro Flødeost 

vedrørende kurset ’CC Manager for administratorer’. I den forbindelse har formandsskabet ønsket, 

at det på bestyrelsesmødet drøftes, om hvorvidt kurset skal permanent på positivlisten.  

Næstformand Nils Juhl Andreasen fortalte kort om indholdet i kurset. 

 

Formand Peter Kaae Holm oplyste at der ikke er noget AMU alternativ. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at kurset ’CC Manager for admi-

nistratorer’ bliver optaget på positivlisten pr. dags dato med en varighed på 4 timer, og en 

deltagerbetaling på 2.500 kr. 

 

Punkt 6.2 Forslag fra Arlas Koncernuddannelsesudvalg om tilskud til FVU Start 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale, som blev omdelt på mødet og gav 

ordet til Næstformand Nils Juhl Andreasen, som kort præsenterede det. 

Lars Gram ville høre om anciennitet ift. at modtage tilskud for kurset. 

 

Karin Olsen oplyste at FVU-kurser giver offentlig støtte i form af SVU, og der er 6 mdr. ancienni-

tetskrav, før man kan modtage SVU-støtte til FVU-kurser. 

 

Næstformand Nils Juhl Andreasen foreslog, at der kan indføres, at det er et krav, at medarbejde-

ren er SVU berettiget, før fonden yder støtte til FVU. 

 

Formand Peter Kaae Holm indstillede at ’FVU start’ kom med på positivlisten med ovenstående be-

mærkninger. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at kurset ’FVU Start’ bliver opta-

get på positivlisten pr. dags dato. 

 

Punkt 7 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond - Fællesoverenskom-

sten 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Jakob Overgaard 

Jørgensen som introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Der er pr. 10. oktober 2018 1.508 t.kr. til rådighed i Mejeribranchens Udviklings og Samar-

bejdsfond - Fællesoverenskomsten (inklusiv chaufføroverenskomsten). 
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› Der har i 2018 været indbetalinger på 2 mio. kr.  

› Der har ikke været udbetalinger fra fonden i 2018. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Punkt 8   Status for ny refusionsmodel for løntabsgodtgørelse 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til næstformand Nils 

Juhl Andreasen, som kort fortalte: 

På sidste bestyrelsesmøde drøftede parterne en evt. ny refusionssats for løntabsgodtgørelse. På 

mødet blev det besluttet at parterne i fællesskab skulle regne en evt. ny sats igennem, og præ-

senterer den nye sats for bestyrelsen med henblik på godkendelse, enten skriftligt eller på næste 

bestyrelsesmøde.  

Nils oplyste, at man havde set på udregningen af en ny timelønssats, men at status var, at man 

stadig afventede den endelige udregning, som så kan forelægges bestyrelsen. Der arbejdes fortsat 

med udregningen, men forhåbentlig kan en ny model forelægges til næste møde.  

Formand Peter Kaae Holm afsluttede punktet med en forhåbning om at en ny refusionsmodel vil 

kunne fremlægges på næste bestyrelsesmøde 1/19. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Punkt 9 Status for projekt SKIILS 2019 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og henviste til at det på sidste be-

styrelsesmøde blev besluttet, at give Mejerifagets Fællesudvalg økonomisk støtte til deltagelse på 

Skills i 2019, med et beløb på op til 150.000 kr. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal 

være en fast afrapportering om projektet på bestyrelsesmøderne, hvorfor der gives en mundtlig 

status for projektet. 

Hanne Lindberg Greisen oplyste, at SKIILS 2019 bliver afholdt i Næstved, 4-7 april 2019. Der er 

lidt udfordringer mht. plads, og der var bekymring omkring hvor standen kommer til at blive pla-

ceret. Det vil evt. være i nogle telte i en perifer placering, hvilket ikke er optimalt. 

Formand Peter Kaae Holm spurgte ind til om man kunne gøre noget i forhold til udfordringerne, 

hvortil Hanne svarende, at det er noget der følges op på løbende, så det forhåbentlig undgås.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 10 Status på akademiuddannelser og uddannelse af 100 faglærte industrioperatø-

rer 

Formand Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og oplyste at der på sidste bestyrel-

sesmøde orienterede fondens parter om beslutningen om at åbne op for at akademiuddannelses-

moduler kommer på positivlisten fra primo 2019, med en afsat budgetramme på 2 mio. kr. Det er 

ligeledes besluttet, at tage fat på uddannelsen af 100 faglærte industrioperatører. Det bliver også 

først fra primo 2019. Der forventes, at blive tale om et træk på i omegnen af 12 mio. kr. fra fon-

den. På mødet besluttede parterne, at de i fællesskab skal udpege hvilke akademiuddannelsesmo-

duler der skal på positivlisten, samt hvordan industrioperatøruddannelserne skal budgetstyres. 

Hanne Lindberg Greisen oplyste at det første hold på industrioperatøruddannelsen var startet 

mandag d. 21. oktober på EUC Lillebælt, og der er fuldt hold umiddelbart. 

Formand Peter Kaae Holm var tilfreds med den tilbagemelding, men pointerede at der havde væ-

ret en smule uro, men det tyder på, at der er kommet nogenlunde styr på det, og at det jo er et 

fælles ansvar at få det til at blive en succes. 

Hans Sønderskov Uhrenholt supplerede med, at det store ’calcium projekt’ også indebærer at der 

skal arbejdes på en anden måde, hvorfor industrioperatøruddannelsen er interessant. 

Næstformand Nils Juhl Andreasen var enig med formanden omkring uroen, og at det skal løses, så 

uddannelsen kommer godt fra start, og at det ikke bliver noget problem i branchen. 

Lars Gram pointerede, at han var enig, men at der var to ting i denne her sag, den ene var den 

ledelsesmæssige opbakning, og det andet var at der var nogle steder, hvor man ikke kunne blive 

enige.  

Hans Sønderskov Uhrenholt var enig, og pointerede, at man har drøftet uroen internt i Arla, men 

at det også nu er vigtigt, at få det rette fokus, så uddannelsen kommer godt i gang, og at få meldt 

ud til medarbejdere at det gavner dem, også ift. fremtidig arbejde. 

Karin Olsen pointerede at uddannelsen primært består af AMU kurser, men at de sidste 6 uger er 

skoleophold, i den forbindelse skal der oprettes noget særskilt i PensionDanmarks udbetalingssy-

stem i forhold til det og i forhold til svendeprøver. Det bliver først aktuelt til sommer/efterår 2019, 

men der er behov for, at der inden da tages stilling til hvordan det håndteres i fonden. 

Hanne Lindberg Greisen påpegede ligeledes, at der også udestod at blive taget stilling til hvilke 

konkrete moduler i de udvalgte akademiuddannelser, der skal være støtteberettiget. Parterne ven-

der derfor tilbage med hvilke moduler der skal være tale om. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Parterne vender tilbage med oplysninger om hvilke elementer af uddannelsen der ikke er 

AMU-kurser, således at der i fællesskab med PensionDanmark kan oprettes de nødvendige 

forløb i udbetalingssystemet, hvorved industrioperatøruddannelsen kan støttes i sin helhed. 

 

Parterne vender ligeledes tilbage med hvilke konkrete moduler i de udvalgte akademiud-

dannelser der skal være støtteberettiget, således at PensionDanmark kan indføre dem i ud-

betalingssystemet.  
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Punkt 11 Drøftelse om opretholdelse af krav om IKV/RKV som forudsætning for yderli-

gere tilskud fra fonden 

Formand Peter Kaae Holm gav ordet til næstformand Nils Juhl Andreasen, som kort introducerede 

punktet. 

Næstformand Nils Juhl Andreasen spurgte om kravet om RKV/IKV skal opretholdes? Umiddelbart 

mente han ikke det skal opretholdes, da det være en hindring ift. refusion til virksomhederne. 

Lars Gram var enig, og oplyste at det blev lagt ind i sin tid grundet opkvalificering, og for at sikre 

at medarbejderne fik noget ud af deres uddannelse, og at det havde et formål. Lars var af den op-

fattelse, at der godt kunne åbnes op, så det ikke er et krav, men at man dog opfordrer til selve 

screeningen. 

Formand Peter Kaae Holm syntes det var noget, bestyrelsen burde drøfte på næste bestyrelses-

møde. 

Næstformand Nils Juhl Andreasen håbede, at det var noget der kunne diskuteres, hvis der kom-

mer en konkret situation, hvor det er til hinder for noget uddannelse. Det var der enighed om i be-

styrelsen. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

På bestyrelsesmøde 1/19 kommer punkt 11 også på dagsordenen. 

 

Punkt 12 Eventuelt 

Der var ikke nogen bemærkninger til punktet. 


