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Ændringer i vilkårene for udlicitering af AMU 
 
Kulegravningen af AMU-området har påpeget, at AMU-
systemet indeholder nogle uhensigtsmæssige økonomiske 
og styringsmæssige incitamenter. Derudover er der en 
række områder, hvor der er en forhøjet risiko for misbrug 
og utilsigtet anvendelse af AMU.  
 
Ministeriet har på den baggrund besluttet at iværksætte 
en række tiltag, der skal begrænse omfanget af misbru-
get. Dette omfatter blandt andet nedsættelsen af en 
taskforce, som skal styrke tilsynet på området, samt æn-
dringer i vilkårene for udlicitering. 
 
Indskærpelse af udbudspligten 
 
Det skal indskærpes, at med en udbudsret følger en ud-
budsforpligtelse til at imødekomme alt relevant efter-
spørgsel efter de arbejdsmarkedsuddannelser, som en in-
stitution er godkendt til.  
 
Ændringerne i vilkårene for udlicitering vil medføre, at den 
godkendte institution i højere grad selv eller i samarbejde 
med andre godkendte udbydere imødekommer efter-
spørgselen.    
 
Ministeriet vil drøfte institutionernes udbudsforpligtelse på 
VEU-rådsmødet den 19. september 2012.  
 
Ændringer i vilkårene for udlicitering 
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De nye vilkår gælder med øjeblikkelig virkning for alle nye 
aftaler om udlicitering, som indgås fra brevs dato og 
fremefter. Allerede indgående aftaler skal enten fornyes, 
så de overholder de nye vilkår, eller opsiges senest med 
virkning fra den 1. december 2012.   
 
Alle udstedte udbudsgodkendelser videreføres på de nye 
vilkår.  
 
I bilaget findes en oversigt over relevante links. 
 
Der foretages følgende ændringer: 
 

1. Ny standardkontrakt 

Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet en ny 
standardkontrakt for udlicitering (september 2012) med 
tilhørende vejledning, som opstiller rammerne for en udli-
citering. En udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelser eller 
enkeltfag skal som minimum opfylde de krav, som opstil-
les heri. Det anbefales derfor også, at institutionen benyt-
ter standardkontrakten ved udlicitering.  

Det er kun tilladt at ændre i standardkontrakten, såfremt 
der stilles strammere krav til udliciteringen end dem, som 
er fastsat på forhånd. Andre aftaleforhold mellem institu-
tionen og kursusvirksomheden, som er udliciteringen 
uvedkommende, bør ikke indgå i standardkontrakten.   

Standardkontrakten kan findes på ministeriets hjemme-
side. Linket findes nederst i brevet. 

2. Krav om offentligt udbud  

Det indskærpes i kontrakten, at alle udliciteringer skal op-
fylde lovgivningens krav om et offentligt udbud.  

3. Udlicitering vedrører konkrete opgaver og afregnes per 
opgave 

I udliciteringskontrakten skal det/de konkrete kur-
sus/kurser specificeres, og der afregnes per opgave. Det 
er ikke muligt at indgå en rammeaftale om udlicitering 
med en øvre beløbsgrænse. 

4. Markedsføring af uddannelser skal altid ske i den god-
kendte institutions navn 
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Den private kursusvirksomhed kan ikke selv markedsføre 
det udbud, som udliciteringsaftalen vedrører.   

5. Virksomhedsforlagt undervisning kan ikke udliciteres 

Det er ikke muligt at indgå aftale med en privat kursus-
virksomhed om udbud som virksomhedsforlagt undervis-
ning. 

6. Uddannelsesmål i fælleskataloget kan ikke udliciteres 

Det er ikke muligt at indgå aftale med en privat kursus-
virksomhed om udbud af uddannelsesmål, som kan henfø-
res til fælleskataloget.  

7. Forbud mod levering af sammenlignelige ydelser samti-
dig med eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-
kurser. 
 
Den private kursusvirksomhed må ikke levere sammenlig-
nelige ydelser til kursistens ansættelsessted samtidig med 
eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-kurser. 
 
8. Iagttagelse af mulige interessesammenfald 
 
En indgåelse af en udliciteringsaftale skal ske under iagt-
tagelse af de almindelige principper i forvaltningslovens § 
2 om inhabilitet og interessesammenfald.    
 
Henvendelser og spørgsmål  
 
Spørgsmål om udliciteringskontrakten, udbudspligt og ge-
nerelt om reglerne for afholdelse af AMU 

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

• Fuldmægtig Jakob Overgaard Jørgensen 
tlf. 33 92 50 43, e-mail: 
jakob.overgaard.joergensen@uvm.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Hong Quang Ha 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. 3392 5348 
Hong.Quang.Ha@uvm.dk 
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Links: 
 
1. Rapporten om AMU-kulegravningen 
 
http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-
DK/Content/News/Udd/Voksne/2011/Nov/111111-
AMU-kulegravningen-er-gennemfoert 
 
2. Standardkontrakten for udlicitering 
 
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-
dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-
til-voksne/Udbud-af-uddannelser-til-voksne 
 
(boksen til højre med titlen ”kontrakter”) 
 
3. Oversigt over uddannelser i fælleskataloget 
 
www.uddannelsesadministration.dk 
 
Under ”AMU” --- ”oversigtslister” --- ”FKB med uddannel-
sesmål i listeform” --- ”EUU > AP tværgående kurser og 
flygtninge-/indvandrerkurser” --- ”FKB > 2735 Fælleskata-
loget”    
 
4. Konkurrencestyrelsens hjemmeside om udbudsregler 
 
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/vejled
ninger/ 
 


