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Ændringer i vilkår for udbud af AMU 

 

Baggrund 

Med udbudsrunden i 2009 blev der indført nye principper og styringsin-

strumenter med henblik på sikre en tilstrækkelig regional forsyning samt 

stærke faglige uddannelsesmiljøer, jf. udbudsbrevet af 4. juni 2009. 

 

VEU-rådet har siden udbudsrunden løbende drøftet, hvorvidt den nye 

udbudsstyring i et tilstrækkeligt omfang kan realisere ovenstående mål-

sætninger. Der kan henvises til temadrøftelse om AMU-udbuddet på 

rådsmødet den 22. juni 2011. 

 

Stramninger i vilkårene for udlicitering af AMU samt den fortsat falden-

de aktivitet i 2012 har ført til fornyede drøftelser af institutionernes ud-

budsforpligtelse på VEU-rådsmødet den 19. september 2012. 

 

På baggrund af disse drøftelser samt VEU-rådets udtalelse har ministeri-

et besluttet, at der behov for at gennemføre yderligere ændringer i vilkå-

rene for udbud.   

 

Ændringer i vilkår for udbud 

Der henvises til bilag 1 for en beskrivelse af de gældende regler i dag.  
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Følgende ændringer vil have virkning fra 1. januar 2013: 

 

 Udvidelse af udbudspligten til også at omfatte pligt til annoncering 

af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser minimum én gang årligt:  

 

Alle udbydere forpligtes til selv eller i samarbejde med andre 

godkendte udbydere i det geografiske dækningsområde at annon-

cere et konkret udbud af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, 

som de er godkendt til, minimum en gang årligt. 

 

Hvis institutionen er godkendt til flere FKB’er, hvor samme ar-

bejdsmarkedsuddannelse er tilkoblet, skal institutionen kun have 

annonceret den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse én gang 

inden for det pågældende år.  

 

Annonceringen skal ske på efteruddannelse.dk, således at der er 

fastsat tid og sted for uddannelsestilbuddet med en rimelig tids-

horisont for tilmelding.  

 

Udbyderne har fortsat mulighed for at aflyse de udbudte uddan-

nelser, hvis der er for få tilmeldte kursister i forhold til det angiv-

ne minimumsantal for gennemførelse.  

 

Perioderne for den nye annonceringspligt følger finansårene. Det 

vil sige, at institutionerne første gang skal have indfriet pligten i 

løbet af 2013, næste gang i løbet af 2014 osv.  

 

Ministeriet har planlagt at gennemføre en opfølgning i 2014 for 

at undersøge, om institutionerne har levet op til den nye forplig-

telse i 2013. I den forbindelse vil der blive taget højde for aftaler 

mellem institutioner i samme geografiske dækningsområde om, 

at én institution annoncerer udbuddet på egne samt andre institu-

tioners vegne, som den samarbejder med.     

 

 

 Afskaffelse af reglen  om, at udbud af ikke–kernemål er begrænset 

til en hjemstedsregion, således at en udbyder fremover kan udbyde 

samtlige uddannelsesmål, som de er godkendt til, i hele det geogra-

fiske dækningsområde.  

 

Dette gælder også for udlægninger og udliciteringer, således at en 

udbyder på tilsvarende vis kan udlægge og udlicitere samtlige ud-

dannelsesmål, som institutionen er godkendt til, inden for det 

geografiske dækningsområde 
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Ministeriet vil i forbindelse med de nye vilkår gør opmærksom på, at det 

er en generel forudsætning, at de godkendte udbydere samarbejder om at 

løfte uddannelsesopgaven, således at der er en hensigtsmæssigt regional 

arbejdsdeling mellem udbyderene og en optimal udnyttelse af kapacite-

ten. Det forpligtende samarbejde i VEU-centret forventes at spille en 

central rolle i koordinering af udbuddet.     

 

En samlet oversigt over udbudsvilkårene kan findes på ministeriets 

hjemmeside.  

 

Henvendelser og spørgsmål  

 

Spørgsmål om dette brev, udbudspligt og generelt om reglerne for afhol-

delse af AMU kan ske til  

 Fuldmægtig Jakob Overgaard Jørgensen 

tlf. 33 92 50 43, e-mail: jakob.overgaard.joergensen@uvm.dk 

 Specialkonsulent Hong Quang Ha 
tlf. 33 92 53 48, e-mail: hong.quang.ha@uvm.dk 

 

mailto:jakob.overgaard.joergensen@uvm.dk
mailto:hong.quang.ha@uvm.dk
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Bilag 1: Gældende vilkår i dag, som der ændres på, fra den 1. janu-

ar 2013. 

 

Ad 1) Udbudsforpligtelse 

 

Med en udbudsgodkendelse følger en udbudsforpligtelse, som i dag in-

deholder følgende elementer 

 

 At institutionen én gang årligt undersøger behovet for udbud af 

de enkelte kernemål i FKB’en på en dokumenterbar måde. 

 

Udbudspligten udvides med virkning fra den 1. januar 2013, således at 

undersøgelsen af behovet sker via konkret annoncering. 

 

Ad 2) Restriktioner for udbud af ikke-kernemål inden for det geografiske 

dækningsområde. 

 

Der er i dag fastsat restriktioner for udbud af uddannelsesmål, som ikke 

er kernemål i en FKB, jf. side 9-10 i udbudsbrevet af 4. juni 2009, hvor 

der står: 

 

” Inden for en FKB´s geografiske dækningsområde kan en uddan-
nelsesinstitution frit operere med udbud, markedsføring og gennem-
førelse af FKB´ens kernemål, ligesom det forventes, at opsøgende 
virksomhed og behovsdækning sker bredt i hele det geografiske 
dækningsområde (…) 
 
For så vidt angår de andre uddannelsesmål optaget i en FKB, som 
ikke er kernemål, herunder uddannelser fra fælleskataloget og enkelt-
fag, kan udbudsinstitutionen alene markedsføre, udbyde og gennem-
føre disse uddannelser i den region, hvor udbudsinstitutionen har 
hjemsted. Disse uddannelser er optaget i flere FKB´er, og der er der-
for flere udbydere til disse uddannelser, hvorfor udbuddet er geogra-
fisk afgrænset til den region, hvor udbudsinstitutionen har hjemsted. 
Disse uddannelser kan dog i særlige tilfælde udbydes uden for regio-
nen, nemlig når de indgår i uddannelsesforløb/kurser sammen med 
fagspecifikke kurser eller kernemål” 

 
Ovenstående begrænsning af udbud af ikke-kernemål til regionen, hvor 

institutionen har hjemsted, afskaffes med virkning fra den 1. januar 2013. 
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Bilag 2: Links 

  

 Breve om vilkår for udbud af AMU 

(Udbudsbrevet af 4. juni 2009, godkendelsesbrevet af 21. august 

2009, samt brev om nye vilkår for udlicitering af AMU af 31. au-

gust 2012) 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-

voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Udbud-af-

uddannelser-til-voksne 

 

 VEU-rådets hjemmeside med dagsorden til rådets møder og ma-

teriale til møderne. 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-

voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/VEU-raadet 

 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Udbud-af-uddannelser-til-voksne
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Udbud-af-uddannelser-til-voksne
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Udbud-af-uddannelser-til-voksne
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/VEU-raadet
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/VEU-raadet

