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8 Beslutningskompetence hos og kommunikation fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

 

9 Status for projekt ”Uddannelsesmuligheder i mejeribranchen” 

 

10 Eventuelt. 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskom-

sten: 

 

Peter Kaae Holm bød velkommen til mødet. Det er ligesom sidst aftalt med formandsska-

bet, at dagens møde indledes med et fælles punkt med Mejeribrugets Uddannelsesfond – 

Funktionæroverenskomsten. Så punkt 1 og 2 er fælles, mens punkt 3 - 10 alene er for 

Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten.  

 

Punkt 1 Orientering fra Arlas koncerneuddannelsesudvalg 

 

Hans Sønderskov Uhrenholt gav en mundtlig orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

og fremhævede blandt andet:  

 

- Første hold af industrioperatører er gennemført. Hold 2 og 3 er færdige i efteråret 

2020, og hold 4 er færdige til foråret 2021. 

- Udbuddet af kurser i Arla er i 2019 på niveau med 2018, men der er færre tilmel-

dinger. 

- I Arla arbejder man på, at alle driftssteder skal blive lige gode til at udbrede 

kendskabet til uddannelsesmulighederne.  

- Det mest populære kursus er stadig Kommunikation og konflikthåndtering. Det 

tager tid at få anvendelsen af de nye kurser i gang, derfor skal man være varsom 

med at konkludere, at kurserne ikke er relevante på baggrund af den manglende 

deltagelse i starten.  

- Deltagelsen i de faglige kurser er øget, samtidig med at der er et fald i kurserne 

inden for personlig udvikling. Der er et lille fald i it-kurser. Gennemsnitalderen for 

en kursist er 45 år. For It-kurserne er gennemsnitsalderen højere, og for kurserne 

inden for personlig udvikling er gennemsnitsalderen yngre.  

- Arla forventer samme brug af fondens midler i 2019 som i 2018.  

- Arla lægger stor vægt på evalueringen af kurserne, men desværre er der færre 

respondenter. Vurderingen af kurserne ligger på et højt niveau. 

Nils Juhl Andreasen tilføjede, at det forventede forbrug af fondens midler ikke var inklusiv 

projekter. 

Karl Ovesen sagde, at han havde oplevet, at kursisterne på Konflikthåndtering 2 ikke 

havde deltaget i Konflikthåndtering 1.  

Karin Olsen sagde, at det kunne være interessant at se, hvilke faglige kurser der vækster. 
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Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Punkt 2 Udviklingen inden for området 

 

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

sen, der introducerede materialet og blandt andet fremhævede at: 

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

1. kvartal 2019 steget med 5,3 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Den samlede AMU-ak-

tivitet for beskæftigede inden for de forskellige efteruddannelsesudvalg er i 1. kvartal 

2019 steget med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. 

 

› Danmarks Evalueringsinstitut har i august 2019 udarbejdet deres fjerde analyse af 

virksomhedernes brug og vurdering af AMU. Analysens hovedkonklusioner viser, at det 

stadig er ca. hver tredje virksomhed, der benytter tilbuddene i AMU-regi mindst en 

gang årligt til deres medarbejdere. 51 pct. af virksomhederne svarer, at de ikke har 

behov for AMU-kompetenceudvikling af deres faglærte medarbejdere. 25 pct. af virk-

somhederne melder, at de ikke benytter AMU grundet manglende kendskab. Både an-

delen af virksomheder, der har kontaktet en AMU-udbyder, samt virksomheder der er 

blevet kontaktet af en AMU udbyder, har været faldende i 2019.  

 

› Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde har PensionDanmark idriftsat et efterud-

dannelsessite på pension.dk. PensionDanmark vil på mødet give en kort status for ef-

teruddannelsessitet til bestyrelsen, samt orientere om fremtidige funktioner. 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 
 

Punkt 3 Formalia 

 

3.1 Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

3.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1/19  

Peter Kaae Holm sagde, at referatet af bestyrelsesmødet den 12. april 2019 blev frem-

sendt til bestyrelsen den 29. april 2019. Referatet gav anledning til en bemærkning fra 

Nils Juhl Andreasen og Maria-Christina Sørensen, som er indarbejdet i det tilrettede refe-

rat. Det tilrettede referat er vedlagt som bilag 1. 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 1/19, og formandskabet underskrev refe-

ratet. 

 

3.3 Mødedatoer i 2020 

Peter Kaae Holm sagde, at følgende mødedatoer i 2019, som er koordineret med formands-

skabet:  

 

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 10:00 

Fredag den 30. oktober 2020 kl. 10:00 

 

Han tilføjede, at der var udfordringer med den 30. oktober 2020, og at der derfor var sendt 

et nyt forslag til mødedato for møde 2/20 fredag den 6. november kl. 10:00. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede, følgende datoer for bestyrelsesmøderne i 2020: 

 

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 10:00 

Fredag den 6. november 2020 kl. 10:00 

 

PensionDanmark udsender kalenderindkaldelse. 

 

 

Punkt 4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

 

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

gensen, der introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

 

› Der er den 15. august 2019 udsendt opkrævninger for første halvår 2019 for 6.202 

medarbejdere. Den samlede opkrævning lød på 4,35 mio. kr. 

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgør pr. 15. 

oktober 2019 23,20 mio. kr. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2019 til den 15. oktober 2019 udbetalt 6,21 mio. 

kr. i tilskud til medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 2.656 forløb. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2019 til 15. oktober 2019 udbetalt 339 t.kr. i til-

skud til chauffører på Fællesoverenskomsten for 233 forløb. 

› I perioden 1. januar 2019 til 15. oktober 2019 har den gennemsnitlige deltagerbetaling 

pr. dag for AMU-kurser været på 121,12 kr. 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 5 Budget for 2020 

 

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

gensen, der introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

 

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

for 2020. 

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

omfattet af fonden, så de endelige omkostninger afhænger af det faktiske antal be-

skæftigede i 2020. 

› Budgettet for 2020 indebærer, at der forventes et rådighedsbeløb i 2020 på 8,1 mio. 

kr., der kan lægges oveni de nuværende 23,2 mio. kr. der er til rådighed i Mejeribru-

gets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten. 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet. 

 

 

Punkt 6 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond - Fællesover-

enskomsten 

 

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

gensen, der introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

 

› Der er pr. 15. oktober 2018 3.836 t.kr. til rådighed i Mejeribranchens Udviklings og 

Samarbejdsfond - Fællesoverenskomsten (inklusiv chaufføroverenskomsten). 

› Der har i 2019 været indbetalinger på 2.517 t. kr.  

› Der har ikke været udbetalinger fra fonden i 2019 på 124 t. kr. til ’Studietur til Spa-

nien 2019’. 

Nils Juhl Andreasen sagde, at der på mødet for Funktionæroverenskomsten blev gjort op-

mærksom på, at Funktionæroverenskomsten ikke havde haft udbetaling til ’Studieturen til 

Spanien’, så han forventede, at der vil komme en mindre nedskrivning i denne fond på 

posten ’Studietur til Spanien’. 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at udbetale 3,7 mio. kr. fra fonden til parterne. 

 

Punkt 7   Ansøgninger  

 

7.1 SKILLS 2020 
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Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og sagde, at Mejerifagets Fællesud-

valg ansøger Mejeribrugets Uddannelsesfond om økonomisk støtte til deltagelse på Skills 

2020. Der ansøges om et beløb på op til 150.000 kr. Selve ansøgningen er vedlagt som 

bilag 1. 

 

Hanne Lindberg Greisen sagde, at Mejeribruget har deltaget på Skills i 6 år, hvor deres 

stand har haft mange besøg. Hun tilføjede, at i 2020 afholdes Skills i Bella Centeret, og 

rejseudgifter for elever fra Jylland, der skal deltage i Skills, skal dækkes af ansøgningen. 

Hun sluttede med at fortælle, at man påtænker at lave nogle sessions på standen, hvor 

man eksperimenterer med tøris. 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen med en rammebevilling på 150.000 kr.  

 

 

7.2 Afholdelse af uddannelsesdag for MUU og Funktionsgrupperne i maj 2020 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og sagde, at Mejeribrugets uddannel-

sesudvalg (MUU) ansøger om økonomisk støtte til en fælles uddannelsesdag med delta-

gelse af medlemmerne i MUU og de underliggende funktionsgrupper. Ansøgningen er sti-

let til Mejerbrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten. Der ansøges om et beløb 

på op til 47.000 kr. i alt jf. budgettet i vedlagte ansøgning, se bilag 2. De tre fonde beta-

ler en forholdsmæssig andel af beløbet i forhold til, hvor mange funktionsgruppedeltagere 

og MUU-deltagere fra området, som deltager i mødet. 

 

Hanne Lindberg Greisen sagde, at der var behov for et arrangement, hvor alle funktions-

grupperne kan samles. Formålet er et generelt bust til grupperne og et forsøg på at få 

skabt fællesskab mellem grupperne og knytte grupperne nærmere til fællesudvalget. Ud-

dannelsesdagen afholdes i maj 2020. Hun tilføjede, at de ansøgte tilskud skal anvendes til 

lokaler og oplægsholder.  

 

Peter Kaae Holm sagde, at formålet med en fælles uddannelsesdag er vigtigt, og han fo-

reslog at hæve rammen for budgettet til 75.000 kr. på baggrund af, at dygtige oplægs-

holdere kan være dyre at hente ind.  

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen og besluttede at hæve rammebevillingen til 75.000 kr.  

 

 

Punkt 8 Beslutningskompetence hos og kommunikation fra Arlas koncernuddannel-

sesudvalg 

 

Nils Juhl Andreasen sagde, at han har ønsket en drøftelse af beslutningskompetence hos 

og kommunikation fra Arlas koncernuddannelsesudvalg. Baggrunden er, at der har været 

usikkerhed om, hvordan beslutninger i Arlas koncernuddannelsesudvalg kommunikeres ud 
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til tillidsfolk/uddannelsesansvarlige på driftsstederne. Han tilføjede, at der har været for-

virring om et AMU-kursus i Lagerstyring og IT, hvor It-programmet Navision blev an-

vendt. Kurset blev også udbudt, hvor It-programmet SAP blev anvendt.  

 

Lars Gram sagde, at der ikke var tale om et nyt kursus, men blot et andet It-program der 

blev benyttet i undervisningen. Sagen er angiveligt blevet blandet sammen i funktions-

gruppen, MUU og MUF, hvormed der, set i bakspejlet, kunne have været en bedre kom-

munikation.  

 

Karin Olsen sagde, at der skal være klar kommunikation om, hvem der træffer hvilke be-

slutninger. 

 

Peter Kaae Holm sagde, at funktionsgrupperne kan henvende sig til MUU. Beslutnings-

kompetencen i MUU er de faglige parter. Hvis fonden skal yde støtte, så er det MUF der 

beslutter. Han tilføjede, at den fælles dag forhåbentligt højner kendskabet til beslutnings-

vejen. 

 

Hans Sønderskov Uhrenholt foreslog, at der på den fælles uddannelsesdag skal skitseres 

beslutningskompetencerne i de forskellige udvalg og bestyrelsen.  

 

Karin Olsen foreslog, at der fremadrettet skal være et fast punkt på dagsordenen på MUF 

bestyrelsesmøderne, hvor der gives en orientering fra MUU. 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der skal kommunikeres klart om, hvem der kan træffe hvilke be-

slutninger.  

 

Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal være et fast orienteringspunkt på dags-

ordenen, hvor der gives en orientering fra MUU. 

 

Punkt 9 Status for projekt ”uddannelsesmuligheder i mejeribranchen” 

 

Nils Juhl Andreasen gav en mundtlig status for arbejdet med projektet ”uddannelsesmu-

ligheder i mejeribranchen” og fremhævede:  

 

Der er indsendt revideret budget til ministeriet. Af det reviderede budget fremgår det, at 

hjemmesiden og informationsmaterialet blev dobbelt så dyr som forventet. Der er brugt 

færre penge på informationsmøder om IOP.  

 

I budgettet er der en fremtidig post på 20.000 kr. til oplægsholdere. 

 

Det skal aftales, hvordan de involveredes kørsel skal afregnes. 

 

Funktionsgrupperne samles den 3. december, hvor oplægsholder Henrik Lesley skal give 

inspiration til at tage uddannelse. Alle funktionsgrupperne kan deltage. De andre overens-

komstområder bidrager fra uddannelsesfonden.  

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 10 Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


