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Håndtering af ny annonceringspligt 

 

Ministeriet har den 26. oktober 2012 udsendt brev om ændringer i vilkå-

rene for udbud, herunder en ny annonceringspligt. 

 

Der har efterfølgende været flere henvendelser fra uddannelsesinstitutio-

ner om fortolkningen af annonceringspligten, og VEU-rådet har den 29. 

november 2012 drøftet aktivitetsudviklingen på AMU-området og muli-

ge konsekvenser af den indførte pligt til annoncering. 

 

Formålet med en ny annonceringspligt 

Formålet med den nye annonceringspligt er at sikre, at udbyderne af 

AMU lever op til sine forpligtelser om imødekommelse af den regional 

efterspørgsel efter arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Forudsætningen for et attraktivt AMU-udbud er blandt andet, at virk-

somhederne har kendskab til de mange muligheder i AMU, og at annon-

cerede kurser i vidt omfang gennemføres.  

 

Med baggrund i det aktuelle aktivitetsfald inden for AMU-områder, er 

ministeriet enig med arbejdsmarkedets parter i, at en øget synlighed om 

AMU-udbuddet samt flere gennemførte kurser kan bidrage positivt til 

brugen af AMU. 

 

Hovedtanken med den nye annonceringspligt er, at AMU-udbyderne 

påtager sig et ansvar for at sikre en større synlighed omkring AMU-

udbuddet. 

 

Det forventes, at synlighed i sig selv kan stimulere efterspørgslen.  
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Det er samtidig fremført, at hvis samtlige institutioner skal annoncere 

alle kurser, kan det have den modsatte effekt, da det vil resultere i for 

mange aflyste hold.     

 

Indfrielsen af annonceringspligten 

Det fremgår af brevet fra den 26. oktober 2012, at: 

 

”Alle udbydere forpligtes til selv eller i samarbejde med andre god-

kendte udbydere i det geografiske dækningsområde at annoncere et 

konkret udbud af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, som de er 

godkendt til, minimum en gang årligt 

 

(…) 

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

fastsat tid og sted for uddannelsestilbuddet med en rimelig tidsho-

risont for tilmelding ”. 

 

Ministeriet er efter drøftelsen i VEU-rådet af den opfattelse, at det er 

nødvendigt at anlægge en rummelig fortolkning af annonceringspligten.    

 

Annonceringspligten skal fortsat fremme en øget konkret annoncering af 

udbudsporteføljen på den enkelte skole, men skal herudover sikre en 

øget koordinering og en bevidst strategi for, hvordan institutionen selv 

og i samarbejde med andre kan bidrage til et mere synligt og øget udbud 

af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag tilkoblet en FKB. 

  

Annonceringsforpligtelsen kan derfor opfyldes ved følgende initiativer: 

 

1) Egen annoncering: Annoncering af arbejdsmarkedsuddannelser på 

efteruddannelse.dk, som institutionen er godkendt til. Dette forventes at 

ske i et større omfang end i dag. 

 

2) Andres annoncering: Andre institutioner annoncerer arbejdsmarkeds-

uddannelser på efteruddannelse.dk, som institutionen selv er godkendt 

til. Det forventes, at institutionen gennem et større kendskab til andre 

institutioners udbud samt ved koordinering sikrer annoncering af en 

bred vifte af arbejdsmarkedsuddannelser i FKB’en. Koordineringen for-

ventes primært at ske i regi af VEU-centret, men kan indenfor visse 

brancher også være relevant på tværs af VEU-centre 

 

3) Ingen annonceringskrav på specialområder: For arbejdsmarkedsud-

dannelser inden for specialområder, som kun få udbydere har udstyr til 

og ekspertise i, er der ikke krav om konkret annoncering. Hvorvidt der er 

tale om et specialområde, beror på institutionens samlede udbudsporte-

følje. Der stilles krav om, at institutionen har en strategi og handlings-
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plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af disse kurser udbredes og 

eventuel efterspørgsel imødekommes 

 

Krav om synlighed af eget udbud på egen hjemmeside 

Det skal gøres opmærksom på, at alle AMU-udbydere i dag er forpligtet 

til at oplyse på egen hjemmeside, hvilke FKB-udbud institutionen har, og 

hvilke uddannelser de dækker. Der henvises til brev af 20. august 2009 

om ”Krav og vilkår for institutioner godkendt til udbud af AMU” (god-

kendelsesbrevet).  

 

Nogle VEU-centre har taget initiativ til en fælles oversigt på VEU-

centrets hjemmeside, der synliggør det samlede udbud for alle institutio-

ner inden for VEU-centret.  

 

Ministeriets opfølgning  

Tal fra efteruddannelse.dk viser, at under halvdelen af samtlige arbejds-

markedsuddannelser annonceres i dag. Det er derfor ministeriets for-

ventning, at graden af annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser i efter-

uddannelse.dk er væsentlig forøget i 2013 sammenlignet med 2012 i kraft 

af institutionernes fælles indsats for at øge synligheden af udbuddet.  

 

Det er ikke ministeriets forventning, at der sker en 100 % annoncering af 

samtlige arbejdsmarkedsuddannelser på efteruddannelse.dk. Det centrale 

er, at institutionerne har en strategi for, hvordan udbuddet bliver mere 

synligt, og at borgernes og virksomhedernes behov samles op og imøde-

kommes med en konkret afholdelse.  

 

Ministeriet vil følge op i 2014 ved stikprøvekontrol af enkelte institutio-

ners annoncering på efteruddannelse.dk og vil indkalde oplysninger om 

de strategier, som ventes implementeret på institutionerne og i VEU-

centrene. Det forventes, at institutionerne i den forbindelse kan doku-

mentere konkrete initiativer, som understøtter strategien.  

 

VEU-rådet vil på et kommende møde fortsætte drøftelsen af aktivitets-

udviklingen og mulige tiltag i relation hertil – herunder om der er behov 

for at reducere i antallet af uddannelsesmål for at sikre en bedre sam-

menhæng mellem porteføljen af AMU-mål og den faktiske anvendelse i 

uddannelsessektoren.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hong Quang Ha 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5348 
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