
Behovsredegørelse 2013 - Skema 1 

 

 

Efteruddannelsesudvalgets forventning til uddannelsesaktiviteten i 2013 

 

Efteruddannelsesudvalgets navn: Transporterhvervets Uddannelser 

Dato: 20. marts 2012 

 

Estimat for aktiviteten i 2013 

 

Efteruddannelsesudvalget forventer, at aktiviteten i 2013 vil være omtrent: _1800_ (antal årselever) 

 

I forhold til foregående år forventes aktiviteten i 2013 at være (sæt kryds):  

_____ Faldende 

_____ Uændret 

__x__ Stigende 

 

Begrundelse for overordnet udviklingstendens på udvalgets område  

 

Hvilke tendenser forventer udvalget vil føre til et faldende, stigende eller uændret aktivitetsniveau? (Min. 

5 linjer, max. 1½ side): 

 

TUR anser fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i erhvervet som den 

treenighed som kan bidrage til medarbejdernes engagement og jobtilfredshed, til erhvervets 

konkurrenceevne og til det egentlige grundlag for skabelse af vækst gennem uddannelse.  

Der er således ingen tvivl om, at de højt udviklede transport- og logistiksystemer er centrale hjørnestene i 

en fortsat udvikling af velfærd og velstand i det danske samfund. Nødvendigheden af en velfungerende 

transport og logistiksystem er afgørende for den videre vækst og velfærd.  Effektiviseringen af 

transporterne og udvikling af rammevilkårene for transporterhvervet påvirker således på afgørende vis 



såvel produktivitet og beskæftigelse. 

Samtidig er erhvervsstrukturen under udvikling i store dele af transportbranchen. Transporten bliver mere 

og mere international, moderne teknologi trænger voldsomt frem. Virksomheder og lastbiler bliver større, 

og logistikkæderne bliver længere og mere komplekse. Kravene til godstransporten stiger i form af krav til 

omkostninger, stabilitet i leverancerne, fleksibilitet og mindre miljøbelastning – ikke mindst i byerne.  

Disse udviklingstræk giver branchen en række udfordringer, som blandt andet skal imødekommes gennem 

relevant uddannelse af medarbejderstyrken. Skal transportbranchen være effektiv, er det nødvendigt, at 

der investeres i uddannelse af medarbejdere, innovation, forskning og at nye metoder udvikles.  

I denne sammenhæng spiller AMU-uddannelsesprogrammet en meget central rolle når de nødvendige 

kompetencer skal erhverves af medarbejderstyrken i erhvervet. 

Aktiviteten i 2008 var 2208 årselever, i 2009: 2428 årselever, i 2010: 1895 årselever. I 2011 var aktiviteten 

på 1639 årselever.  

I slutningen af 2011 oplevedes en fornyet stigning i uddannelsesaktiviteten og denne forventes at 

fortsætte i 2012. På denne baggrund anslås en stigende aktivitet i 2013 på 1800 årselever.   

Hvad angår udviklingen for 2013 er der flere forhold som danner baggrund for det fastsatte skøn. Den 

skønnede stigning i aktiviteten er begrundet i flg. forhold: 

- Indgåelsen af nye overenskomster som styrke den generelle uddannelsesindsats 

- Økonomisk forbedrede vilkår i transportbranchen og et øget behov for rekruttering af medarbejdere og 

styrkelse af nødvendige kompetencer blandt andet på certifikatområderne. 

De forestående trepartsforhandlinger kan givetvis få indflydelse på det kommende aktivitetsniveau. Det er 

dog på nuværende tidspunkt umuligt at forudse hvilken effekt disse forhandlinger eventuelt vil få i forhold 

til AMU-programmet. 

 

 

 

 

 

 

 



Behovsredegørelse 2013 – Skema 2 

 

 

Efteruddannelsesudvalgets forventninger til behov for tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 

m.v. i 2013 

 

Efteruddannelsesudvalgets navn: Transporterhvervets Uddannelser 

 

Dato: 20. marts 2012 

 

Opgavetype Behov i antal kroner 

Udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 

faglig læreruddannelse og undervisningsmateriale 

Kr. 2.000.000 

 

Analyser og evalueringer 

Kr. 2.500.000 

 

Begrundelse: 

(Udvalget bedes kort begrunde det konstaterede/forventede behov, herunder behov for analyser og 

evalueringer, der klart sigter mod udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og fælles 

kompetencebeskrivelser inden for udvalgets område). 

(Min. 5 linjer, max. 1½ side): 

 

 

 

 

 

 

 



TUR har fortsat en stor udviklingsaktivitet: 

 

Oversigt over udviklingsopgaver     

 Antal   

 2008 2009 2010 2011 2012 

FKB      

Uddannelsesmål 56 53 58 60 68 

Undervisningsmateriale 18 16 4 8 6 

Læreruddannelse 11 11 24 14 14 

Analyser og særlige opgaver 9 15 14 18 15 

 

 

Ligeledes forventes der, som anført ovenfor, en fortsat udviklingsaktivitet på samme niveau som i 2012. 

 

 
 

 

 


