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Baggrund og formål med kulegravningen 

Undervisningsministeriet er de seneste år gennem en række tilsynssager blevet opmærksom på, at der i 

AMU-systemet var uhensigtsmæssige økonomiske og styringsmæssige incitamenter. På den baggrund blev 

der iværksat en række initiativer. I april 2011 iværksatte ministeren en kulegravning af AMU-området med 

henblik på at komme med anbefalinger til forbedringer. 

Formålet med kulegravningen: at imødegå misbrug og utilsigtet anvendelse for at sikre, at pengene på 

området anvendes bedst muligt på at opkvalificere arbejdsstyrken. 

 

Rapportens opbygning 

Afsnit 1: Baggrund og sammenfatning 

Afsnit 2: Beskrivelse af AMU-systemet og godtgørelsesordningen 

Afsnit 3: De konkrete tilsynssager (misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU og VEU-godtgørelse) 

Afsnit 4: Styringssystemet i AMU og risici for uhensigtsmæssig anvendelse af AMU og VEU- godtgørelse 

Afsnit 5: Igangsatte initiativer og forventet virkning 

 

Kort resumè af rapporten (sammenfatning) 

 

AMU reformen 2003: ønske om en høj efterspørgselsstyring, mulighed for hurtig udvikling af nye 

uddannelser, let og smidig adgang til at tilrettelægge, afvikle og afholde arbejdsmarkedsuddannelser. Høj 

grad af fleksibilitet. 

Men fleksibiliteten og de relativt gunstige vilkår for tilskud og godtgørelse og en meget konjunkturfølsom 

ordning har medført et stigende antal tilsynssager: I 2010-2011 blev der afsluttet 35 tilsynssager, hvilket er 

en stigning fra 2009, hvor der blev afsluttet 9 tilsynssager.  

En række af sagerne handler om misbrug af AMU-systemet og reglerne for godtgørelse og øvrige tilskud, 

mens andre holder sig inden for reglerne, men er klart utilsigtede. 

Der skelnes altså mellem misbrug og utilsigtet brug af AMU. 

 

Tilsynssagerne viser (overordnet set): 

- Overvægt af sager der vedr. de tværfaglige organisatoriske fag (fælleskataloget) 

- Tilrettelæggelsesformer: virksomhedsforlagt undervisning 

- Sager vedr. udenlandske kursister 

 

Der er en klar overvægt af private aktører i de gennemførte tilsynssager. 

 

De relativt gunstige økonomiske vilkår (for institutioner og virksomheder) øger,”risikoen for, at der i AMU-

regi etableres uddannelser, som falder uden for formålet med AMU. Den lave pris for arbejdsgiverne øger 

risikoen for, at der ikke foretages en tilstrækkelig kvalificering af efterspørgslen. Det kan resultere i 

utilstrækkelig kvalitet i uddannelsestilbuddene, hvilket reducerer effekten af AMU-indsatsen.” 

 

Den indholdsmæssige styring af AMU, ”er tilrettelagt på en måde, så den ikke i alle tilfælde fuldstændigt 

kan imødegå de risici for misbrug og uhensigtsmæssig anvendelse.” 

 

Parternes (EUU`erne) udvikling af nye uddannelser kan indeholde den svaghed, at ”der kan være en 

tilbøjelighed til at sætte lighedstegn mellem arbejdsmarkedets behov/den privatøkonomiske gevinst for den 

enkelte virksomhed og den samfundsøkonomiske relevans og gevinst. Dermed kan der være en risiko for, at 
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der ikke i tilstrækkelig grad foretages en vurdering af, om uddannelserne har et positivt 

samfundsøkonomisk afkast.” 

 

AMU-uddannelser er definerede på baggrund af en FKB, deres varighed samt den handlingsorienterede 

målbeskrivelse.  

”De kvalitetsstyringsredskaber, der er etableret på området, er primært orienteret mod input, rammer og 

mål, mens kvalitetssikring i forhold til institutionernes realisering af de handlingsorienterede mål og øvrige 

resultater er begrænset sammenlignet med andre uddannelsesområder. Der er dermed en risiko for, at 

skolernes økonomiske interesse i at opnå flest mulige deltagere på AMU dels kan medføre en forvridning af 

udbuddet i retning af de uddannelser, som giver overskud for skolerne, og dels kan føre til en forringelse af 

undervisningens kvalitet”. 

Konklusionen er, at der ikke stilles præcise og målbare indholds- og resultatmæssige krav i 

styringsmodellen. 

 

Beskrivelse af AMU-systemet og godtgørelsesordningen 

 

Historisk gennemgang af milepæle i AMU-systemet: 

1960: Specialarbejdere m.fl. (lov) 

1999: ”Mål og midler i offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse 

2001: fra AMS til UVM 

2003: Reform 

2006: Fælles aftale på VEU-området 

2009: geografiske dækningsområder, minimumsaktivitet, VEU-centre og nul-tolerance 

2011: FL 2011 og ændringer vedr. VEU-godtgørelse og deltagerbetaling  

 

Beskrivelsen tager udgangspunkt i måden hvorpå AMU-uddannelserne er opbygget: 

- AMU uddannelser (Hvad er AMU uddannelse? Og hvem har adgang?) s.8. 

- Godkendelse, opbygning m.v. (herunder FKB, AMU-uddannelser, Fælleskataloget). s. 9. 

- Aktiviteten 2007 til 2010. s.11. 

- Udbud og styringsinstrumenter. s.13. 

- Rammer for forvaltning (AMU-lovens § 20 samt skolernes metodefrihed i forhold til centralt 

fastsatte mål, samt afholdelsesformer: åbne værksteder, virksomhedsforlagt, fjernundervisning 

m.v. Endvidere: udlægning og udlicitering). s.14 

- Økonomi (rammestyring). s.16 

- Økonomi og tilskudssystemet (taxameterprincip, deltagerbetaling, takst- og familiegrupper). s.17 

- Aftalemodellen i AMU (aftale om budgetmål mellem den enkelte institution og UVM). s.18 

- VEU-godtgørelse og AER. s.19 

- Tilsyn (mangler og begrænsninger). s.23. 

- Sanktionsmuligheder (påtale, påbud, pålæg, krav om tilbagebetaling, fratagelse af udbud). s.24 

 

Misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU og VEU-godtgørelse 

 

Tilsynssagernes indhold: 

• Ulovlig og/eller forkert markedsføring 

• Klager over diverse forhold på uddannelsesinstitutionerne (fx undervisningens kvalitet) 

• Ulovlig afkortning af AMU-uddannelser samt spekulation i tællereglerne 

• Udlægning af AMU-uddannelser 
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• Ikke berettiget adgang til AMU-uddannelser, herunder for udlændinge 

• Gennemførelse af virksomhedsinterne kurser under dække af AMU 

• Opretholdelse af produktion samtidig med kursusafholdelse, herunder brug af interne instruktører 

• AMU-uddannelsen lever ikke op til uddannelsesmålet 

 

Flg. FKB`ere har indgået i tilsynssagerne: 

 

1) 2791 Administration  

2) 2768 Detailhandel  

3) 2623 Ledelse  

4) 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap  

5) 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien  

6) 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler  

7) 2728 Grundkompetence chauffør gods  

8) 2679 Rengøringsservice  

9) 2735 Fælleskataloget  

10) 2777 Reception, servering og service  

11) 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter  

12) 2796 IKT-administration og –vedligeholdelse 

 

På baggrund af afsluttede og igangværende tilsynssager påpeges flg.: 

”Fokus på tilsynssagerne har også medvirket til overvejelser om, hvorvidt indholdet af AMU i alle situationer 

er hensigtsmæssigt. Da det er forholdsvist let at få godkendt FKB’ere og uddannelsesmål, og fordi 

betingelserne for tilrettelæggelsen er relativt fleksible, kan der opstå tvivl om, hvorvidt kursernes indhold 

reelt er AMU, eller om der er tale om virksomhedstilpasset undervisning, som burde foregå i rent privat regi 

uden statslig subsidiering.  

Det har vist sig, at der særligt indenfor de arbejdsorganisatoriske arbejdsmarkedsuddannelser i 

fælleskataloget har været en række tilsynssager på området. Men grænsen mellem misbrug og 

uhensigtsmæssig anvendelse kan også være hårfin, og adskillelsen mellem hensigtsmæssig og 

uhensigtsmæssig anvendelse er i høj grad et spørgsmål om den statslige prioritering og styring af  

området. ” 

 

Styringssystemet i AMU og risici for uhensigtsmæssig anvendelse af AMU og VEU- godtgørelse 

 

Rapporten konstaterer at der findes en række problemer med misbrug, utilsigtet og uhensigtsmæssig 

anvendelse af AMU-systemet.  

”For at afdække mulige løsninger vil der blive set på risici for misbrug og muligheder for eventuel 

målretning og prioritering af resurserne inden for den eksisterende styringsmodel.” 

Der fokuseres derfor på 4 områder: 

• Statens finansiering af AMU,  

• Styring, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelse,  

• Udbud og private aktører  

• Tilsyn og sanktioner. 

 

Statens finansiering af AMU 

”Der stilles i dette afsnit spørgsmålstegn ved statens finansiering af AMU i den nuværende form.  

Den enkelte arbejdsgivers økonomiske afkast ved at investere i efteruddannelse for gruppen af ufaglærte og 

faglærte vil ofte være mindre end det samfundsmæssige afkast. Det indebærer en væsentlig risiko for 

underinvestering, der som udgangspunkt må forventes at være størst for personer med lavt 
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kompetenceniveau og for de efteruddannelsesaktiviteter, der rækker ud over den enkelte virksomheds 

specifikke behov for kompetencer. Offentlig støtte til voksen- og efteruddannelse kan mindske risikoen for, 

at der i samfundet som helhed efteruddannes for lidt, og for at indsatsten ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser 

de, der har det største behov. Med henblik på at sikre, at ufaglærte og faglærtes behov for voksen- og 

efteruddannelse imødekommes i tilstrækkeligt omfang, finansierer staten derfor en betydelig del af 

udgifterne til AMU.” 

”De relativt gunstige vilkår for virksomhedernes brug af AMU-uddannelserne og godtgørelse indebærer 

imidlertid en række risici, som kan føre til en uhensigtsmæssig efterspørgsel og anvendelse af AMU.  

På AMU-området er en stor del af ansvaret for fastsættelse af uddannelsesmål og udbuddet af uddan-nelser 

lagt ud til brugerne, dvs. arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne i efteruddannelsesudvalg, der skal 

sikre, at udbuddet tilpasses behovene i de enkelte brancher, og at der udvikles et bredt udbud i forhold til de 

faktiske behov. Spørgsmålet er, om det høje subsidieringsniveau i form af godtgørelse og tilskud giver 

virksomhederne for store incitamenter til at vælge AMU.” 

 

Rapporten problematiserer tillige det forhold, at de større virksomheder anvender AMU væsentligt mere 

end de små virksomheder. 

Rapporten registrerer en udvikling inden for AMUs top 10-uddannelser fra 2010 til 2011 som viser en 

stærkt øget efterspørgelse mod certifikat- og teknisk/faglige-uddannelser, væk fra de tværgående kurser. 

Dette betyder at 7 af TURs uddannelser er blevet indplaceret i top 10 (se nedenstående tabel: 

 

Tabel 10. AMU-mål i 2010 sammenlignet med 1. 

kvartal 2011 Top 10 AMU-mål 2010  

(beskæftigede og selvstændigt erhvervsdrivende)  

Top 10 AMU-mål 1. kvartal 2011  

(beskæftigede og selvstændigt erhvervsdrivende)  

1. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage  1. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage  

2. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat  2. Godskørsel  

3. IKV i AMU*  3. Kørsel med vogntog, kategori C/E  

4. Godskørsel  4. Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat  

5. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 

(PUTAU)  

5. IKV i AMU  

6. Forandringsprocesser  6. Efteruddannelse godstransport  

7. Kommunikation  7. TIG-svejsning  

8. Samarbejde i grupper  8. Buskørsel  

9. TIG-svejsning  9. Efteruddannelse godstransport obligatorisk  

10. Salgsteknik  10. Kran D  

* IKV i AMU er ikke et AMU-mål men et særligt program, der giver mulighed for vurdering og 

anerkendelse af kompetencer opnået uden for AMU-systemet(individuel kompetencevurdering).  

 

 

Styring, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelse 

 

Herunder berøres efteruddannelsesudvalgenes (parternes) rolle. 

Rapporten opridser først alle fordelene: faglighed, kontakt til brancherne, skolerne, ministeriet. 

Parterne finansierer uddannelsesudviklingen gennem sekretariaterne. 

 

Men:  

”Modellen, hvor arbejdsmarkedets parter har ansvar for, at der sker en uddannelsesudvikling i takt med 

arbejdsmarkedets behov, kan dog have den svaghed, at der ikke sker en opsamling af uddannelsesbehov, 

som ikke er ansvarsplaceret i et efteruddannelsesudvalg, og systemet derfor kan være langsomt reagerende 

i forhold til uddannelsesbehov i nye brancher, ligesom der ikke sker en prioritering – ud over den der følger 
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af efterspørgselen – mellem de enkelte efteruddannelsesområder. Modellen har samtidig den svaghed, at 

parterne kan være tilbøjelige til at sætte lighedstegn mellem arbejdsmarkedets behov/den 

privatøkonomiske gevinst for de enkelte virksomheder og den samfundsøkonomiske relevans og gevinst. 

Dermed kan der være en risiko for, at der ikke i tilstrækkelig grad foretages en vurdering af, om 

uddannelserne har et positivt samfundsøkonomisk afkast.  

I forbindelse med uddannelsesudviklingen er det en udfordring for efteruddannelsesudvalgene at sikre, at 

udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser imødekommer uddannelsesbehov, som rækker ud over 

enkeltvirksomheders behov. Det er således en del af efteruddannelsesudvalgenes opgave at foretage en 

prioritering af uddannelsesønsker fra branchen, som sikrer, at der ikke udvikles uddannelser, som alene 

imødekommer enkeltvirksomheder. Men det er et dilemma for udvalgene, at nye kompetencebehov ofte 

opstår i store virksomheder i branchen, i spydspidsvirksomheder eller nicheproduktioner, og der-for ofte 

først efter en periode bredes ud til andre virksomheder.  

Det er endvidere en udfordring for såvel efteruddannelsesudvalgene som uddannelsesinstitutionerne, at der 

generelt efterspørges kortere uddannelser specifikt rettet mod virksomhedernes behov. For udval-gene har 

det betydet, at arbejdsmarkedsuddannelserne er blevet kortere, og i mange tilfælde fagligt ”smallere” over 

en årrække. For uddannelsesinstitutionerne betyder det, at de sættes over for et stærkt pres fra 

virksomhederne om en virksomhedstilpasset tilrettelæggelse, hvor kurset afkortes, så der kun undervises i 

det helt relevante for den aktuelle virksomhed, hvor der alene undervises deltagere fra virk-somheden og 

med udgangspunkt i virksomhedsinterne forhold.” 

 

Rapporten konstaterer at der de senere år er pågået en udvikling hvor AMU-uddannelserne er blevet 

kortere og smallere. TUR har dog tidligere påvist over for UVM,  at dette ikke er en generel 

udviklingstendens på transportområdet. 

 

Under afsnittet om den indholdsmæssige styring (s. 41) angives flg. om skolernes incitamenter i forhold til 

faglighed, kvalitet og økonomitænkning. Endvidere berøres problemstillinger i forhold til 

beskrivelsessystemet: 

”Der er risiko for, at skolernes økonomiske interesse i at opnå flest mulige deltagere på AMU, herunder sikre 

størst mulig holdopfyldning, dels kan føre til en forvridning af udbuddet i retning af de uddannelser, som 

giver overskud for skolen, dels kan føre til en forringelse af undervisningens kvalitet. De eksisterende 

redskaber til kvalitetssikring er: Placeringen af udbudsgodkendelser i faglige miljøer af en vis størrelse, 

lærerkvalifikationskravene samt brugerevalueringssystemet ”Viskvalitet” og den handlingsorienterede 

målformulering, som definerer den landsdækkende standard, undervisningen skal føre til.  

Kvalitetsstyringsredskaberne er således primært orienteret mod input og rammer, mens kvalitetssikring i 

forhold til institutionernes realisering af de handlingsorienterede mål og øvrige resultater er begrænset 

sammenlignet med andre uddannelsesområder.  

De tilsynssager, der er oplistet i afsnit 3, tyder på, at beskrivelsessystemet er svagt på uddannelsesområder, 

der sigter mod generelle tværgående mål, og hvis handlingsorienterede målformulering ikke tager afsæt i 

en jobfunktion inden for et konkret jobområde, men i ufaglærtes og faglærtes arbejdsmarked generelt, 

hvilket er tilfældet for kurser i fælleskataloget”. 

 

Rapporten omtaler herefter problemstillinger vedr. virksomhedsforlagt undervisning og fjernundervisning. 

 

Udbud og private aktører  

 

Private udbydere og udlicitering som en særlig problemstilling!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tilsynssagerne viser entydigt, at der ofte er udlicitering involveret, når AMU afvikles i strid med 

reglerne. 
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Tilsyn og sanktioner. 

 

Rapporten anfører vanskelighederne ved tilsyn: 

- manglende dokumentationskrav i forbindelse med tilskud hos udbyderne 

- de meget abstrakte og brede målformuleringer i uddannelserne 

- uklare regler om udlicitering 

Tilsyn med kvaliteten er vanskelig på grund af manglende værktøjer 

 

Rapporten sammenfatter: 

 

”AMU-programmet bygger på en høj grad af involvering fra arbejdsmarkedets parter, og de brede mål og 

fleksible afholdelsesformer sikrer den løbende tilpasning til arbejdsmarkedets behov, som må anses for helt 

afgørende for AMU-systemets relevans og berettigelse. Herudover er principperne om fleksibilitet og 

metodefrihed en naturlig konsekvens af den generelle overgang til mål og rammestyring frem for detaljeret 

detailstyring, som for længst er forladt på langt de fleste uddannelsesområder.  

Relativt gunstige økonomiske vilkår indebærer en risiko for misbrug, især i en lavkonjunktur, inden der er 

foretaget tilstrækkelige personaletilpasninger. Derfor kan der være grund til at stille skærpede krav til 

virksomhedernes medfinansiering inden for kursusområder, hvor risikoen for misbrug er størst.  

Det er endvidere afgørende, at sektoren oplever, at aktiviteter, der ikke kan rummes indenfor program-

ansvaret, sanktioneres konsekvent.  

Det igangværende arbejde med at gennemføre en nultolerancepolitik vanskeliggøres pt. af mange og i 

nogle tilfælde uklare tilskudsbetingelser, som med fordel vil kunne konkretiseres med yderligere fokusering 

på dokumentation af de aktiviteter, der rent faktisk er gennemført, og de resultater, der er opnået. Dette 

bør ske med respekt for skolernes metodefrihed og uden voldsom bureaukratisering i form af krav om 

undervisningsplaner eller prøver.” 

 

 

Igangsatte initiativer og forventet virkning 

 

Sidste afsnit af rapporten beskriver kort igangsatte initiativer: 

 

 


