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4.3 Orientering om bestyrelsesmøde 2/19 

 

5 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

5.1 Status indbetalinger og beholdning 

5.2 Status udbetalinger 
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6 FVU-digital og FVU-engelsk på positivlisten over FVU tilbud pr. 1. januar 2019 
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7 Status på brugen af IKV i AMU og RKV før erhvervsuddannelse for voksne i fonden 

 

8 Status på udvælgelse af akademiuddannelser til positivlisten 

 

9 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Fællesoverenskomsten 

 

10 Eventuelt 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionærover-

enskomsten: 

 

Peter Kaae Holm bød velkommen til mødet, og sagde, at det er ligesom sidst aftalt med for-

mandsskabet, at dagens møde indledes med nogle fælles punkter med Mejeribrugets Uddan-

nelsesfond – Funktionæroverenskomsten. Så punkt 1-3 er fælles, mens punkt 4-10 alene er 

for Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten.  

 

Punkt 1 Årsrapport 2018 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard 

Nielsen, som introducerede materialet og bl.a. fremhævede: 
 

› Der er vedlagt en årsrapport for 2018 for Mejeribrugets Uddannelsesfond samt specifi-
cering på de forskellige overenskomstområder. 

› Årets resultat er et samlet underskud på 3.854 t. kr. 

› Årets resultat for Funktionæroverenskomsten er et samlet underskud på 229 t. kr. 

› Årets resultat for Fælles- og Chaufføroverenskomsten er et samlet underskud på 4.210 
t. kr. 

› Den samlede egenkapital er pr. 31. december 2018 på 27.000 t. kr. 

› Egenkapitalen for Funktionæroverenskomsten er pr. 31. december 2018 på 1.664 t. 
kr. 

› Egenkapitalen for Fælles- og Chaufføroverenskomsten er pr. 31. december 2018 på 
24.752 t. kr. 

› Årsrapporten bliver ikke offentliggjort og skal heller ikke sendes til offentlige myndig-
heder, men bliver alene sendt til de organisationer, som har etableret fonden. Det vil 
sige: 

› Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI 

› 3F Den Grønne Gruppe 

› Fødevareforbundet NNF 

› Danske Mejeristers Fagforening, Serviceforbundet 

› HK/Privat 
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Kim Bonde Nielsen sagde, at han syntes, at det var glædeligt at udbetalingerne stiger i fonden. 

 

Nils Juhl Andreasen sagde, at årsrapporten også indeholde midler vedrørende Håndværker-

overenskomsten, og at parterne for den overenskomst ikke er repræsenteret på bestyrelses-

mødet.  

 

Peter Kaae Holm sagde, at det ikke er nødvendigt at lave opdelte oversigter og opgørelser mel-

lem fællesoverenskomsten og chaufførerne, da det er samme overenskomst.  

  

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for Mejeribrugets Uddannelsesfond og 

tog revisionsprotokollatet for Mejeribrugets Uddannelsesfond til efterretning og underskrev 

dette. 

 

 

Punkt 2 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

 

Peter Kaae Holm gav ordet til Maria-Christina Sørensen, Arla, som gav en mundtlig oriente-

ring fra Arlas koncernuddannelsesudvalg. 

 

I 2018 nåede Arla 2.100 tilmeldinger i MUF kataloget. Og det var lykkedes at nå bredt ud 

på alle driftsstederne. Det driftssted der ligger lavest er Terminalen i Ishøj, på dette 

driftssted er der en del sproglige barrier ift. efteruddannelse. 

I 2018 har Arla brugt 10 mio. kr. til efteruddannelse. Ca. 40 pct. af midlerne er brugt til 

kurser i personlig udvikling, 40 pct. til fag faglige kurser og de resterende 20 pct. er an-

vendt til it- og sprogkurser.  

I 2019 har der i de første måneder været et lille dyk i uddannelsesaktiviteten, men man 

har nu passeret 1.000 tilmeldinger.  

Arla har undersøgt muligheden for at få kurser om it-programmet SAP på AMU-vilkår. De 

har fundet frem til at det kun er Campus Vejle, der kan udbyde et sådant kursus på AMU-

vilkår. Flere medarbejdere har brug for kompetencer i SAP programmet.  

Karin Olsen spurgte, om det var muligt at AMU-målet kan blive medsendt, når der bliver 

ansøgt om tilskud til nye kurser. 

Maria-Christina Sørensen fortalte, at Lars Gram, Karl Ovesen, Karin Olsen og hende selv 

har kørt et oplysningsprojekt for industrioperatører, det har fået en blandet modtagelse. 

Der er flere af medarbejderne, der arbejder på skæve tider, der har haft overvejelser om-

kring økonomien. 

Lars Gram fortalte, at der er planlagt et nyt oplysningsmøde på Naturmælk samt Øllinge-

gaard. 

Beslutning 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Punkt 3 Udviklingen inden for området 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard Ni-

elsen, som introducerede materialet og bl.a. fremhævede: 

 

› Aktiviteten inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg er i 2018 faldet 

med 0,37 pct. i forhold til 2017. Aktiviteten inden for Handel, Administration, Kommu-

nikation og Ledelse er faldet med 3,65 pct. i 2018 i forhold til året før. Den samlede 

AMU-aktivitet for beskæftigede inden for de forskellige efteruddannelsesudvalg er i 

2018 steget med 0,02 pct. i forhold til 2017. 

› Danmark Evalueringsinstitut har i januar 2019 udgivet en rapport om udviklingen af 

realkompetencevurdering (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet i 

Danmark. Rapporten konkluderer at selvom RKV finder sted på en større andel af insti-

tutioner i 2018 end i 2010, er der stadig en række barrierer for en større udbredelse af 

RKV, bland andet manglende kendskab til RKV i befolkningen, samt at det er svært for 

institutionerne at gøre RKV til en økonomisk rentabel aktivitet. 

 

› Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde har PensionDanmark arbejdet på at 

skabe et bedre overblik for medlemmer og virksomheder over de overenskomstbe-

stemte rettigheder der er i kompetenceudviklingsfondene i form af et efteruddannel-

sessite på pension.dk Det er nu gået i luften og PensionDanmark vil på mødet give en 

præsentation af efteruddannelsessitet – både for medlemmer og virksomheder. 

 

Kim Bonde Nielsen og Vibeke Ansbjerg efterspurgte mere sammenkørte data på efterud-

dannelsessitet især mht. erhvervsfaglige uddannelser. 

 

Camilla Brochstedt oplyste at STIL oprindelig havde stillet PensionDanmark i udsigt at 

data ville være tilgængelige allerede nu men at de har meddelt at de er forsinket. Pensi-

onDanmark presser på for at få data udstillet hurtigst muligt. 

 

Camilla Brochstedt oplyste også at Niels Bonø og/eller Jakob Overgaard Jørgensen inden 

længe vil komme ud til både arbejdsgiversiden og fagforbundssiden, hvor efteruddannel-

sessitet kunne vises endnu mere frem og PensionDanmark ville samtidig sende link til en 

demo af efteruddannelsessitet til alle deltagerne på bestyrelsesmødet. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

Punkt 4 Formalia 

 

4.1 Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

 

4.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2/18 

Peter Kaae Holm sagde, at referatet af bestyrelsesmødet den 26. oktober 2018 blev frem-

sendt til bestyrelsen den 12. december 2018. Referatet gav anledning til et par bemærk-

ninger. Det tilrettede referat er vedlagt som bilag 1. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 2/18, og formandskabet underskrev refe-

ratet. 

 

 

Nils Juhl Andreasen henviste til bestyrelsesmøde 2/18 punkt 8 -  status løntabsmodel. 

Parterne var i december blevet enige om at man ikke skal varsle om AMU. Refusionssatsen ville 

være 260 kr. i timen og der dækkes refusion for 7,4 timer pr. dag og ikke 10 timer dagligt. 

 

Maria-Christina oplyste at virksomheder med industrioperatører på 12 timers vagt, så også kun 

vil få for 7,4 timers refusion. 

 

Peter Kaae Holm henviste til at drøfte det på det efterfølgende møde i styregruppen for projek-

tet ”uddannelsesmuligheder i mejeribranchen'. 

 

4.3 Bestyrelsesmøde 2/18 

Peter Kaae Holm orienterede om, at næste bestyrelsesmøde i Mejeribrugets Uddannelsesfond 

– Fællesoverenskomsten er aftalt til fredag den 25. oktober 2019 kl. 10.00. Der er udsendt 

mødeindkaldelser. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog datoen til orientering. 

 

 

Punkt 5 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard Ni-

elsen, som introducerede materialet og bl.a. fremhævede: 
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› Der er den 15. februar 2019 udsendt opkrævninger for andet halvår 2018 for 6.046 

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

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgør pr. 2. 

april 2019 25,3 mio. kr. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2019 til den 2. april 2019 udbetalt 1,8 mio. kr. i til-

skud til medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 900 forløb. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2019 til 2. april 2019 udbetalt 176 t.kr. i tilskud til 

chauffører på Fællesoverenskomsten for 136 forløb. 

› I perioden 1. januar 2019 til den 2. april 2019 har den gennemsnitlige deltagerbetaling 

pr. dag for AMU-kurser været på 119,64 kr. 

Karin Olsen sagde, at der i det fremtidige bestyrelsesmateriale meget gerne må blive la-

vet top ti over de kurser, der er udbetalt mest tilskud til. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 6 FVU-digital og FVU-engelsk på positivlisten over FVU tilbud pr. 1. januar 

2019 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard Ni-

elsen, som præsenterede dagsordenspunktet: 

 

I trepartsaftalen er det aftalt, at udbuddet af forberedende voksenundervisning skal udvi-

des med fagene FVU-digital og FVU-engelsk. De to fag udbydes fra 1. januar 2019. 

 

FVU-digital skal styrke deltagernes basale færdigheder med anvendelsen af jobrelaterede 

digitale værktøjer, medier og løsninger. Undervisningen skal også give deltagerne kend-

skab til grundlæggende it-sikkerhed. FVU-digital tilbydes på tre trin. 

 

FVU-engelsk skal tilrettelægges med udgangspunkt i en praksisnær og brancherelateret 

læringstilgang, hvor engelskfærdighederne skal styrkes i relation til deltagernes konkrete 

jobfunktioner og med fokus på branche-sprogligt kendskab. FVU-engelsk tilbydes på fire 

trin.  

 

De to FVU-kurser er blevet tilføjet fondens positivliste for Forberedende Voksenundervis-

ning pr. 1. januar 2019.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 7 Status på brugen af IKV i AMU og RKV før erhvervsuddannelse for voksne i 

fonden 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard Ni-

elsen, som kort præsenterede dagsordenspunktet: 

 

På bestyrelsesmøde 2/18 blev det drøftet, om fonden skulle opretholde kravet om IKV/RKV 

som forudsætning for tilskud fra fonden. I den forbindelse var der enighed om at se en sta-

tus omkring brugen af IKV/RKV i fonden. 

 

I tabel 1 er vist en status over brugen af IKV og RKV før erhvervsuddannelse for voksne i pe-

rioden 2014 og frem til 2. april 2019. I 2019 har der endnu ikke været givet tilskud til nogle 

forløb til hverken IKV eller RKV. 

 

Maria-Christina Sørensen sagde, at der måske var en smule sammenblanding i begreberne 

IKV og RKV. RKV er en vurdering op mod en erhvervsuddannelse og IKV er en generel vur-

dering af personens kompetencer.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal være et krav om RKV før der kan ydes tilskud til en 

medarbejders efteruddannelse. 

 

Punkt 8 Status på udvælgelse af akademiuddannelser til positivlisten 

 

Peter Kaae Holm gav ordet til Maria-Christina Sørensen. Maria-Christina Sørensens indlæg 

kan ses på de slides, der er sendt rundt med dette referat. 

 

Lars Gram kvitterede for indlægget og pointerede, at det er de enkelte funktionsgrupper på 

mejerierne, der skal vurdere, hvilke moduler der evt. skal tilføjes positivlisten. 

 

Karl Ovesen spurgte, hvem der udvælger deltagerene til dette pilotprojekt. Der er meget få 

medlemmer, der kan komme i betragtning. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne har ikke 

tid til at deltage i et så tidskrævende uddannelsesforløb. 

 

Karin Olsen sagde, at der bør vælges blandt tillidsrepræsentanter og uddannelsesambassa-

dører. Hun tilføjede, at det er vigtigt at forventningsafstemme og ikke love, at medlemmer 

kan få en hel akademiuddannelse, men to moduler. 

 

Nils Juhl Andreasen sagde, at dette pilotprojekt bakker op om det dobbelte uddannelsesløft, 

der er en del af målsætning i VEU-trepart. 

 

Karl Ovesen sagde, at hvis der etableres mange forløb på akademimoduler vil det potentielt 

kunne tømme fonden, da det er dyre forløb. Frygter samtidig at det vil være ”eliten” som lø-

ber med fondens midler, men synes også at pilotprojektet skal køres igennem. 

 

Karin Olsen sagde, at modulet ’Kommunikation i praksis’ er meget relevant for tillidsrepræ-

sentanter, og bør derfor medtages i pilotprojektet.  
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Maria-Christina Sørensen sagde, at deltagere også kan findes blandt nøglemedarbejdere. Og 

at det vil være en ide, at vælge moduler fra akademiuddannelsen Proces, laboratorie og fø-

devareteknologi, og her stille med fulde hold, da disse moduler næsten aldrig bliver oprettet.  

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at igangsætte pilotprojektet, og at pilotprojektet skal evalueres ul-

timo 2019. 

 

Bestyrelsen vender tilbage til PensionDanmark med de konkrete akademiuddannelses mo-

duler der skal tilføjes positivlisten, når der er enighed herom. 

 

 

Punkt 9 Status for Mejerbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond - Fællesoverens-

komsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Patrick Westergaard Ni-

elsen, som introducerede materialet og bl.a. fremhævede: 

 

› Der er pr. 2. april 2019 2.789 t.kr. til rådighed i Mejeribranchens Udviklings og Samar-

bejdsfond - Fællesoverenskomsten (inklusiv chaufføroverenskomsten). 

› Der har i 2019 været indbetalinger på 1,3 mio. kr.  

› Der har ikke været udbetalinger fra fonden i 2019. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Punkt 10 Eventuelt 

 

Nils Juhl Andreasen fortalte, at der er møde i styregruppen, der skal se på uddannelses-

muligheder i mejeribranchen. Der er lavet en pjece og hjemmeside, der informerer om 

mulighederne i fondene og relevant uddannelse. Han tilføjede, at Hanne Lindberg Greisen, 

Maria-Christina Sørensen og han selv har lavet en gennemgang af alt tekst på PensionDan-

marks hjemmeside.  

 

Hanne Lindberg Greisen sagde, at en eventuel bevilling til Skills i 2020, der afholdes i Bella 

Centeret formentligt vil skulle godkendes via en skriftlig høring, fordi deadline for tilmel-

ding er før næste bestyrelsesmøde i fonden. 

 


