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Trepartsaftale på plads – danskernes kompetencer bliver styrket
For tredje gang på under to år har regeringen indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets
parter. Det viser endnu engang, at den danske model virker. Og vi fortsætter derfor det gode
arbejde med at finde fælles løsninger på udfordringer, som vores samfund står overfor. Det var i
øvrigt noget, som den tidligere socialdemokratiske regering ikke lykkedes med. De prøvede godt
nok at gennemføre en trepartsaftale, men de kom som bekendt ikke i mål.
Den nyligt indgåede trepartsaftale løfter danskernes kompetencer. Det er nødvendigt, fordi vores
virksomheder er afhængige af medarbejdere, der har de rette kompetencer. Desværre er der
omkring 600.000 voksne danskere, som mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Og selvom vi
har et godt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem i Danmark, er der alligevel for få, der gør
brug af systemet – og dem, der gør, får ofte ikke nok ud af det.
Trepartsaftalen indeholder initiativer for i alt 2,5 mia. kr. over en fireårig periode, der styrker
danskernes kompetencer, og som gør det lettere at efter- og videreuddanne sig gennem hele
arbejdslivet – så man i højere grad har de kompetencer, som et skiftende arbejdsmarked
efterspørger. Vi gør det bl.a. lettere at vælge og tage en efteruddannelse. Det sker ved, at vi sikrer
én indgang til VEU-systemet. Det gør det nemmere for både virksomheder og medarbejdere at
finde relevant information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEUgodtgørelse.
Samtidig giver vi danske lønmodtagere bedre mulighed for omstilling gennem hele arbejdslivet.
Det sker ved, at vi afsætter 400 mio. kr. til en omstillingsfond, der skal give både ufaglærte og
faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
Og så sikrer vi et mere fleksibelt udbud af AMU-kurser, som betyder, at man får bedre muligheder
for at tilpasse kurserne til den enkelte virksomheds behov.
Det er alt i alt en rigtig fornuftig aftale, der er med til at ruste danskerne til et arbejdsmarked, hvor
der stilles stadig højere krav til kompetencer og evner til at omstille sig.

