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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 12. november 2015 

 
Dagsorden 

til 
35. møde i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

den 18. november 2015 kl. 13.00 – ca.15.00 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,  
Frederiksholms Kanal 26, mødelokale ”Fægtesalen” 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (materiale vedlagt) 
 

2. Meddelelser fra formanden  
- Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 
- VEU-rådets strategieftermiddag tirsdag den 15. december 2015 

     
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til ministeren for børn, undervisning og 
ligestilling  

3.  TEMA-drøftelse ”Fleksibilitet, digital læring og afprøvning” 
• Notat med bilag om afprøvning 
• ”Digital læring og læringsudbytte i AMU” oplæg v/sekretariatschef i TUR, Hans 

Christiansen   
 

4. Afrapportering fra den af VEU-rådet nedsatte arbejdsgruppe om udbud og udbudsprincipper 
(materiale vedlagt) 

 
5. Ansøgning fra HAKL om godkendelse af FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse (materiale 

vedlagt) 
 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
6. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 1.-3. kvartal 2015 (materiale vedlagt) 

 
7. Oversigt over garantikurser i AMU 1. april 2015 – 30. september 2015 (materiale vedlagt) 

 
8. VEU-centrenes kontrakter for 2016-2017 (materiale vedlagt) 

 
9. Status på udvikling af Viskvalitet.dk (materiale vedlagt) 

 
Meddelelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

10. Rigsrevisionens opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) (materiale 
vedlagt) 
 

11. Status på tilsynssager på AMU-området (materiale vedlagt) 
 

12. Eventuelt 
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35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 2: Meddelelser fra formanden 

• Høringssvar og udtalelser siden sidst 
 
    

Materiale:  Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. i perio-
den 23. september 2015 – 12. november 2015. 
 

Bemærkninger: Ingen 
 
 

Behandling: Til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet 

     Den 12. november 2015 
 
 
 
 

Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. 
Perioden: 23. september 2015 – 12. november 2015 

 
 
 

1. VEU-rådets udtalelse vedr. ansøgning fra UC Nordjylland om udbudsgodkendelse af AMU-
uddannelser i Thisted i forbindelse med overflytning af uddannelsesaktiviteter fra VIA til UCN 
(sendt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 30. september 2015) 

2. VEU-rådets høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsret-
tet voksen – og efteruddannelse (sendt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 
15. oktober 2015) 

3. VEU-rådets høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om den almindelige og for-
højede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser (sendt til 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 15. oktober 2015) 
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Sekretariatet 

 
35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 3: TEMA-drøftelse 

”Fleksibilitet, digital læring og afprøvning” 
    

Materiale:  • Notat af 11. november 2015 om Afprøvning i 
AMU. 

• Oplæg v/ sekretariatschef Hans Christensen, TUR 
” Digital læring og læringsudbytte i AMU” 

 
Bemærkninger: Som opfølgning på VEU-rådets strategidag i september 

2014, og som opfølgning på VEU-rådets serviceeftersyn 
af AMU i perioden 2012-2014 formulerede rådet en ræk-
ke temaer, der skulle drøftes særligt hen over 2015. 
 
Temaet fleksibilitet, digital læring og afprøvning ud-
sprang særligt af den i forbindelse med serviceeftersynet 
nedsatte arbejdsgruppe om fleksibilitet, der afrapportere-
de til VEU-rådet april 2014. Her blev bl.a. sat fokus på 
øget brug af digital læring, og at en øget fleksibilitet 
skærper fokus på nye former for læringsudbyttet. 
 
I notatet om afprøvning i AMU fokuseres bl.a. på, at det 
ved en øget brug af fleksible afholdelsesformer, undervis-
ning gennemført som åbent værksted samt øget brug af 
digital læring må drøftes, hvordan viden og færdigheder 
kan dokumenteres set i forhold til det krav om tilstedevæ-
relses, som gælder på AMU-området i dag.  
 
Notatet lægger op til en første drøftelse af fordele og 
ulemper ved at indføre afprøvning i AMU i forbindelse 
med brug af mere fleksible afholdelsesformer. Det næv-
nes her, at AMU som udgangspunkt er et eksamensfrit 
uddannelsessystem, når bortses fra certifikatuddannelser. 
 
Der henvises endvidere til, at Den Tværgående Udvik-
lingspulje (TUP) i 2015 har valgt et tema” Afprøvning af 
læringsudbytte i AMU”, for at arbejde mere i dybden med 
denne problemstilling. Der er givet bevilling til 3 projek-
ter med dette tema, og de startede den 1. september 2015. 
De første konkrete erfaringer kan først foreligge i 2017. 
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Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontoret for VEU og Tværgående opgaver                 Den 11. november 2015 
 
 
 
Afprøvning i AMU  
 

1. Baggrund og formålet med afprøvning i AMU 
Spørgsmålet om sammenhængen mellem fleksibilitet og afprøvning af læringsudbytte har været rejst i 
VEU-rådet. Rådet nedsatte i forlængelse af Serviceeftersynet i 2014 en arbejdsgruppe til at se på fleksib-
le afholdelsesformer og komme med anbefalinger til yderligere fleksibilitet og kvalitet i AMU-
programmet. Øget fleksibilitet i AMU skærper fokus på nye former for afprøvning af læringsudbytte, 
ud over krav om tilstedeværelse, for at sikre, at AMU fortsat er af høj kvalitet. 
 
VEU-rådet har også særligt fokus på øget brug af digital læring. VEU-rådet ønsker, at digital læring i 
højere grad integreres i tilrettelæggelsen af AMU for at understøtte nye fleksible afholdelsesformer, som 
både kursister og virksomheder efterspørger. Det er vurderingen, at anvendelse af fleksible afholdelses-
former, undervisning gennemført som åbent værksted og digital læring m.m. kan bidrage til et øget fo-
kus på læringsudbyttet af AMU og sætte spørgsmålstegn ved eksisterende bedømmelsesformer og be-
hovet for udvikling af nye.  
I forbindelse med merit til andre uddannelser kan der være behov for mere nuanceret at kunne doku-
mentere viden og færdigheder med gennemført arbejdsmarkedsuddannelse. Endelig vil flere muligheder 
for at dokumentere deltagernes målopfyldelse i forbindelse med udstedelse af kursusbevis formentlig 
styrke synliggørelsen af uddannelsernes faglighed og AMU. 
 
I det følgende diskuteres fordele og ulemper ved afprøvning i AMU. Gældende regler om udstedelse af 
beviser, certifikat i AMU og nuværende former for kvalitetssikring i AMU er beskrevet i bilag 1. 
 

2. Fordele og ulemper ved afprøvning i AMU 
Ved afslutning af uddannelsesforløb foregår der ofte kontrol eller bedømmelse af deltagernes aktivitet 
og kvalifikationer. Ifølge professor Knud Illeris1 er det en samfundsmæssig nødvendighed, da samfun-
det skal sikre sig, at personer har bestemte forudsætninger for at varetage bestemte funktioner m.m. 
Det er samtidig, ifølge Illeris, af stor betydning for den enkelte, at man får sine kvalifikationer godkendt 
og anerkendt. Kontrol og bedømmelse kan imidlertid også have en styrende indvirkning på uddannel-
sesforløb og deltagernes adfærd. Det er derfor af stor betydning, hvordan kontrol og bedømmelses-
funktioner finder sted, og hvordan de spiller sammen med uddannelsesaktiviteterne. 
 
2.1 Fordele 
Afprøvning som alternativ til kravet om (lærer)tilstedeværelse  
AMU er som udgangspunkt et eksamensfrit uddannelsessystem, bortset fra certifikatuddannelser, hvor 
der kan være krav om en afsluttende prøve i forbindelse med udstedelse af certifikat.  
 
                                                 
1 Illeris, Knud (2003): Voksenuddannelse og voksenlæring. Roskilde Universitetsforlag. 
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AMU er kendetegnet ved, at der er krav om samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i den normerede 
varighed, så underviseren kan vurdere kursistens opnåelse af den handlingsorienterede målformulering.  
På den måde får kursisten løbende en tilbagemelding på undervisningsprocessen.  
 
I forbindelse med gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser som digital læring, hvor deltager og 
lærer ikke er fysisk tilstede samtidig, stilles særlige krav til tilrettelæggelsen af undervisningen. Fremad-
rettet vil der formentlig blive brug for andre evalueringsformer end den, der er tradition for i AMU, for 
at sikre, at kursisten når den handlingsorienterede målformulering. Spørgsmålet om afprøvning er der-
for særligt relevant, når det drejer sig om digital læring/fjernundervisning. 
 
Inden for AMU er der udviklet forskellige test- og vurderingsmetoder, som faglæreren kan anvende i 
forbindelse med planlægning af individuel kompetencevurdering (IKV i AMU). Det er vurderingen, at 
lignende testmetoder vil kunne anvendes i forbindelse med afprøvning i AMU.  
 
En kritik kunne være, at der vil være risiko for misbrug og uhensigtsmæssig anvendelse af AMU, her-
under reglerne om VEU-godtgørelse og øvrige tilskud i forbindelse med indførelse af afprøvning i 
AMU som alternativ til kravet om lærertilstedeværelse. 
 
Bedre mulighed for merit  
De seneste års fokus på både det horisontale og vertikale kompetenceløft inden for AMU vil formentlig 
medføre et behov for (tydeligere) at kunne dokumentere kompetenceløft i forbindelse med gennemført 
AMU-uddannelse. Endvidere kan der i forbindelse med merit til andre uddannelser (eud og akademini-
veau) være behov for mere nuanceret at kunne dokumentere kompetenceudvikling i forbindelse med 
gennemført AMU-uddannelse. 
 
Nye muligheder for at kunne dokumentere deltagernes målopfyldelse i forbindelse med udstedelse af 
uddannelsesbevis vil formentlig styrke synliggørelsen af AMU´s faglighed.  
 
AMU´s omdømme 
AMU´s omdømme har de seneste år været under pres som følge af flere misbrugssager og faldende 
aktivitet for deltagelse i AMU. Der er derfor fortsat behov for at synliggøre AMU´s styrker og fordele, 
så flere medarbejdere, kursister og virksomheder bliver motiverede til at deltage i og benytte AMU i 
forbindelse med kompetenceudvikling. Øget synliggørelse af AMU’s styrker gennem afprøvning kan 
derfor også være med til at styrke AMU’s omdømme. 
 
I selve undervisningen i AMU foretager underviseren sin egen løbende bedømmelse af deltagerne. Ved 
bedømmelse af arbejdsmarkedsuddannelser er der normalt tale om 2 grader: bevis eller ikke bevis. I 
praksis er det kun ganske få kursister, der ikke opnår bevis. 
 
I forbindelse med indførelse af afprøvning i AMU skal det overvejes, hvorvidt deltageren skal have 
mulighed for aktivt at vælge, om han/hun ønsker en reel afprøvning af læringsudbyttet eller ej. Og end-
videre om afprøvning skal være et krav for at få et AMU-bevis? Endelig er udfordringen, om dette skal 
ske gennem eksamen i traditionel forstand i AMU. 
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2.2 Ulemper 
Troværdighed i bedømmelsesformer og økonomiske konsekvenser 
I forbindelse med overvejelser om at udvikle nye rammer og metoder for anerkendelse i AMU bør det 
overvejes, hvordan troværdighed og kvalitet i nye bedømmelsesformer sikres. 
 
Er der behov for standardiserede og/eller ens bedømmelsesformer, så en landsdækkende afprøvning af 
kompetencer sikres? Hvilke konsekvenser kan det have, såfremt en kursist ikke består eller er utilfreds 
med resultatet og vil der derfor være behov for en klageinstans, og hvordan skal denne administreres 
m.m. 
Den nuværende model med løbende bedømmelse af kursisten under kurset er blandt andet også be-
grundet i at indførelse af egentlige prøver/test vil være både fordyrende og bureaukratisk.  
 
Endelig er det spørgsmålet om et krav om afprøvning vil medføre en tilbagevenden til tidligere perio-
ders centralistiske styring af uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse, idet selve ind-
holdet i afprøvningen kan blive styrende for undervisningen. Skolerne (og deltagerne) vil kunne have en 
interesse i at undervise i ”pensum til afprøvning” i forhold til den handlingsorienterede målformulering.  

 
AMU-målgruppen  
I forbindelse med overvejelser om at indføre afprøvning i AMU er det relevant at kende deltagernes 
holdning til kontrol- og bedømmelsesformer. Det er en antagelse, at voksne gerne vil have en doku-
mentation for gennemførte uddannelsesforløb, der ikke kun går på en tilfredsstillende deltagelse, men 
også omfatter en attestering af de kvalifikationer, man har erhvervet sig. Dermed er man som deltager 
indstillet på, at man skal have sine kvalifikationer godkendt. Imidlertid er der blandt deltagerne, ifølge 
Illeris, en udbredt skepsis over for at dette sker gennem eksamen i traditionel forstand. 
  
I AMU sker bedømmelse af om målet for en uddannelse er nået løbende under kurset og normalt uden 
ekstern censor. Denne model er vigtig i forhold til målgruppen, som ofte har dårlige erfaringer med 
prøvesituationer. Indførelse af formel afprøvning kan derfor virke negativt på motivation og øge fra-
fald. Læringsmæssigt handler det derfor om at finde kontrol- og bedømmelsesformer, der understøtter 
– og ikke modvirker – deltagernes selvstændighed, ansvarlighed og samarbejde, og dermed også deres 
kompetenceudvikling. Det handler derfor om at finde frem til former, hvor afprøvning får en mindre 
bastant karakter og i højere grad respekterer de voksne deltagere. 
 
Samtidig er der med krav om certifikat for arbejdsmarkedsuddannelser en stor gruppe af AMU-
kursister, der allerede kender til afprøvning som en del af uddannelsen. Der findes pt. 179 certifikatud-
dannelser inden for AMU (ca. 5,5 pct. af hele AMU-programmet). I 2014 gennemførte ca. 60.000 kursi-
ster et AMU-kursus med cerfikat (ca. 20 pct. af alle kursister). 
 
Der bør derfor i forbindelse med overvejelser om afprøvning i AMU ske en vurdering af hvordan for-
skellige segmenter af AMU-målgruppen vil reagere på forskellige bedømmelsesformer. Voksnes behov 
for bedømmelse som afslutning på en arbejdsmarkedsuddannelse kan varetages differentieret, og det 
bør drøftes nærmere, hvilket behov, der peges på. 
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Tidsforbrug ved meget korte arbejdsmarkedsuddannelser m.m. 
Arbejdsmarkedsuddannelsers varighed er typisk fra 1 dag til 6 uger. De fleste uddannelsers varighed er 
3 til 4 dage.  
Afprøvning i korte arbejdsmarkedsuddannelser vil formentlig kunne forlænge uddannelsens varighed 
og dermed øge medarbejdernes fravær til uddannelse og tiden hvor virksomheden skal undvære sine 
medarbejdere. Såfremt der indføres afprøvning i AMU er det endvidere relevant at drøfte om nogle 
former for arbejdsmarkedsuddannelser er mere velegnede til afprøvning end andre, og hvilke testfor-
mer, der er velegnede på de forskellige kursusområder.  
 
Endvidere bør det drøftes, hvornår det er hensigtsmæssigt, at afprøvning finder sted: i forbindelse med 
selve AMU-uddannelsen, i forlængelse af undervisningen eller efter kursusafslutning m.m. I certifikat-
uddannelser aflægges prøven normalt på skolen umiddelbart efter, at undervisningen af afsluttet. Ende-
lig kan det drøftes, hvilken rolle afprøvning eventuelt kan spille for mulig afkortning af kurser.  
 

3. Den videre proces (Best practice) 
Dette notat har opridset nogle spørgsmål vedr. bedømmelse og afprøvning i AMU.   
I takt med ønsket om øget fleksibilitet, digital læring og indførelsen af nye fleksible afholdelsesformer 
viser der sig et behov for at kunne finde metoder til at vurdere og dokumentere, hvornår deltagerne har 
opnået hvilke kompetencer. På den baggrund har ministeriet valgt at et af dette års temaer i TUP-puljen 
(Tværgående Udviklingspulje 2015) er afprøvning af læringsudbytte i AMU. Projekterne har normalt en lø-
betid på 1½- 2 år, og ministeriet forventer derfor tidligst at have de første konkrete erfaringer i 2017. 
Endvidere planlægger styrelsen at afholde en fælles afsluttende formidlingskonference for TUP 2015-
projekterne. 
 
TUP 2015-projekter indenfor temaet ”Afprøvning af læringsudbytte i AMU” 
Der er givet bevilling til tre projekter indenfor temaet ”Afprøvning af læringsudbytte i AMU” i TUP 
2015. Alle projekter startede op d. 1. september 2015 
 
Det overordnede fokus hos de tre TUP-projekter er at udvikle og afprøve metoder og redskaber, der 
vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte samt feedback fra underviserne til kursisterne. Et 
af TUP-projekterne vil arbejde med afprøvning af læringsudbytte, der anvendes som et pædagogisk 
redskab til at styrke kursisternes læring, dvs. kobling mellem afprøvning som et test-værktøj og et pæ-
dagogisk værktøj. Formålet er blandt andet at forsøge at udarbejde strategier for systematisk anvendelse 
af afprøvning af læringsudbytte i AMU og strategier for, hvordan AMU-kursisterne får feedback på 
deres læringsudbytte. 
 
Et andet TUP-projekt har fokus på at opstille modeller for, hvilke redskaber og metoder til afprøvning 
af læringsudbyttet i AMU der egner sig bedst til kurser af forskellig længde, branche og fagområder. 
Formålet er at understøtte den enkelte lærer i valg af redskab og metode til måling af læringsudbytte, 
herunder at beskrive og udvikle et kompetenceudviklingsmodul for AMU-undervisere. Det sidste pro-
jekt sætter særlig fokus på afprøvning af læringsudbytte i forbindelse med udvikling af relationelle kom-
petencer. I den forbindelse har projektet til formål at udvikle og afprøve metoder og modeller for tilret-
telæggelse af undervisningen med fokus på afprøvning af læringsudbytte, kursisternes erkendelse af eget 
læringsudbytte på selve kurset og i arbejdssituationer efter kurset samt i forlængelse heraf kvalificering 
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af det virksomhedsopsøgende arbejde med fortællinger om god praksis med afprøvning af læringsud-
bytte. 
 
TUP-projekterne repræsenterer som udgangspunkt brancheområder inden for industri, bygge & anlæg, 
SOSU, det merkantile område, ledelse m.m.. TUP-projekterne er som altid forpligtet til at dokumentere 
og formidle projektresultater- og erfaringer til relevante interessenter samt medvirke til spredning af 
opnåede resultater til gavn for andre brancheområder i AMU. 
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Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontoret for VEU og Tværgående opgaver                 Den 2. november 2015 
 
 
Afprøvning i AMU 
 
Gældende regler om evaluering i AMU 
I AMU-beskrivelsessystemet er arbejdsmarkedsuddannelserne beskrevet i handlingsorienterede mål-
formuleringer, som angiver den arbejdsfunktion, der skal kompetenceudvikles til gennem deltagelse i 
uddannelsen. Den handlingsorienterede målformulering skal være så konkret beskrevet, så uddannelses-
institutioner og kursister/virksomheder hurtigt kan vurdere om målet med uddannelsen er nået.  
 
AMU-uddannelsesbevis 
I Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 21 og § 22 (BEK nr. 724 af 21/06/2013) 
fremgår, at der kan udstedes et uddannelsesbevis eller et certifikat: Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbe-
vis til personer, der opfylder de fastsatte mål for arbejdsmarkedsuddannelser(…) [og] Uddannelsesstedet kan udstede 
certifikat for uddannelser, hvis gennemførelse ifølge lovgivningen giver ret til udøvelse af et bestemt erhverv (…). 
 
I AMU udstedes efter uddannelsens afslutning et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens 
vurdering har nået den handlingsorienterede målformulering for uddannelsen. Arbejdsmarkedsuddan-
nelserne gennemføres oftest med den samme underviser i hele forløbet (særligt meget korte forløb), 
hvorfor underviseren må have et godt kendskab til kursisternes muligheder for gennemførelse af ud-
dannelsen og dermed mulighed for at vurdere/evaluere kursisterne. 
 
Certifikater 
I forbindelse med gennemførelse af bestemte arbejdsmarkedsuddannelser kan der udstedes et certifikat. 
Certifikatet udstedes efter de certifikatudstedende myndigheders retningslinjer. Til forskel fra de ordi-
nære AMU-uddannelser har certifikatuddannelserne ofte tilknyttet en eksamen eller en prøve.  
Selve certifikat-prøven aflægges normalt efter, at selve undervisningen er afsluttet, men på skolen 
umiddelbart i forlængelse af uddannelsen. Prøven kan også aflægges efter endt AMU-uddannelse. En-
delig afholdes der ingen prøve/eksamen i forbindelse med den pågældende AMU-uddannelse. 
Det er uddannelsesstedet eller anden myndighed (branche), der kan udstede certifi-
kat/uddannelsesbevis. 
 
Ved bedømmelse af arbejdsmarkedsuddannelser er der normalt tale om 2 grader: bevis eller ikke bevis. 
  
Nuværende former for kvalitetssikring i AMU 
Kvalitetssikring - VisKvalitet 
I AMU eksisterer en form for outputmåling af undervisningen og slutevaluering i form af tilfredshedsmå-
ling (VisKvalitet), som måler kursisternes oplevede tilfredshed med uddannelsen. Systemet anvendes til 
at kvalitetssikre uddannelsesindsatsen og anvendes således primært i forhold til skoler, uddannelsesplan-
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læggere og lærere. Resultaterne af målingerne anvendes endvidere af ministeriet og efteruddannelsesud-
valg. 
 
Fra 1. januar 2015 er det frivilligt for efteruddannelsesudvalgene at udforme spørgsmål i VisKvalitet til 
hver enkel arbejdsmarkedsuddannelse. Det er fortsat et krav, at efteruddannelsesudvalgene anvender 
VisKvalitet.dk som led i sikringen af, at arbejdsmarkedsuddannelserne er relevante for virksomhederne 
og deltagerne. Det er endvidere også blevet frivilligt for udbydere af AMU at gennemføre evalueringer 
blandt virksomheder i VisKvalitet.dk. Udbyderne skal dog (fortsat) foretage stikprøve-evalueringer 
blandt virksomhederne. 
 
Viseffekt.dk 
Viseffekt.dk er Undervisningsministeriets redskab til måling og dokumentation af effekten af kursisters 
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. Redskabet er – ligesom Viskvalitet.dk – udviklet med henblik 
på at forbedre kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne. Systemet er pt. ikke i drift. 
 
Kræver indførelse af afprøvning i AMU ændringer i gældende regelsæt? 
Af Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (LBK nr. 226 af 04/03/2014) § 12 frem-
går, at: Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse fastsætte nærmere regler 
om udformning og udstedelse af beviser og om videregivelse af oplysninger om deltagelse og bevisudstedelse.  
 
Det vil sige, at så længe den påtænkte "afprøvning m.m." holder sig inden for de rammer, der følger af 
forarbejderne til hovedloven "en række bedømmelsesformer tilpasset de voksne deltagere og uddannel-
sernes erhvervsrettede formål", vil der ikke være behov for en lovændring. Det indebærer, at der er 
mulighed for at stille krav til den proces, der leder frem til udstedelse af AMU-beviser, herunder også 
krav til afprøvning m.m.  
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 4: Afrapportering fra den af VEU-rådet nedsatte 

arbejdsgruppe om udbud og udbudsprincipper 
 
    

Materiale:  • Notat af 10. november 2015 om udbudsprincipper 
i AMU 

• Bilag: Notat af 10. februar 2015 om udbud og ud-
budsstyring i AMU  

• Bilag: Notat af 24. august 2015 om Aktivitet og 
rammevilkår for udbud af AMU i offentligt og 
privat regi 

• Kommissorium og oversigt over deltagere i ar-
bejdsgruppen  

 
Bemærkninger: Der blev på VEU-rådets møde den 25. februar 2015 i for-

bindelse med en temadrøftelse om udbud og udbudssty-
ring på AMU-området besluttet at nedsætte en arbejds-
gruppe under VEU-rådet. 
 
VEU-rådets forretningsudvalg har deltaget i arbejdsgrup-
pen, og VEU-rådets formand har været formand for ar-
bejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppen har holdt 4 møder. 
 
Som det fremgår af materialet forventes en ny AMU-
udbudsrunde igangsat i starten af 2017 i forlængelse af 
eud-udbudsrunden. Der kan i perioden indtil da nå at ske 
ændringer, der gør, at de nu foreliggende udbudsprincip-
per eventuelt bør justeres. 
 
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
 
 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
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Sekretariatet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontor for VEU og Tværgående opgaver         10. november 2015 
 

Principper for udbudsstyringen af AMU 

Der forventes igangsat en ny AMU-udbudsrunde i starten af 2017 i forlængelse af eud-udbudsrunden. Det 
rejser spørgsmålet om, hvilke principper mv., der skal gælde under og efter udbudsrunden. 

I en drøftelse af udbudsstyringen af AMU, er det vigtigt at skelne mellem kriterier, der skal anvendes til at 
udvælge hvem, udbudsgodkendelserne gives til og vilkårene, der følger med udbudsgodkendelserne. 

Vilkår i en ny udbudsrunde 

Vilkårene for udbudsgodkendelser er det mest afgørende for udbudsstyringen, idet disse fastlægger prin-
cipperne for, hvordan udbudsgodkendelser må og skal forvaltes. 

Der er tre bærende vilkår i den nuværende udbudsstyring: 

1) Geografiske dækningsområder 
2) Forpligtelse til at undersøge behov for udbud mv. 
3) Krav om minimumsaktivitet 

Det første vilkår er, at godkendte AMU-udbydere frit kan udbyde alle arbejdsmarkedsuddannelser og en-
keltfag i de fælles kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til, indenfor udbudsgodkendel-
sens geografiske dækningsområde. Desuden kan virksomhedsforlagt undervisning også afholdes uden for 
dette geografiske område.  

Det andet bærende udbudsvilkår er, at godkendte AMU-udbydere er forpligtet til at undersøge behov for 
udbud i de geografiske dækningsområder og sikre et udbud, der er passende i forhold til behovet. Dette 
vilkår sikres ved en række krav og pligter i lov og bekendtgørelse, bl.a. institutionernes annonceringspligt, 
deres pligt til at samarbejde med andre institutioner samt deltagelse i et VEU-center. Det er ligeledes et 
krav, at institutionerne har en udbudspolitik. 

Endelig er det tredje bærende udbudsvilkår, at der ved seneste udbudsrunde blev fastsat en vis minimums-
aktivitet for hver FKB, som godkendte AMU-udbydere som udgangspunkt skal realisere for at bevare ud-
budsgodkendelserne. Før en ny udbudsrunde er der behov for en grundlæggende diskussion af, om de 
samme tre udbudsvilkår skal være gældende efter en udbudsrunde. 

Hvis man fx ophæver de geografiske dækningsområder, vil det forventes at øge konkurrencen, hvormed en 
konsekvens kunne være fokus på både forsyningssikkerhed, mulighederne for fleksibilitet i afholdelse samt 
undervisningens kvalitet. Ligeledes vil ændringen muliggøre et øget samarbejde mellem institutionerne på 
tværs af regionsgrænserne. Ophævelsen af geografiske dækningsområder vil dog også kunne risikere at 
medføre, at der bliver en øget fokus på de mest rentable uddannelser, og at udbydernes adfærd generelt 
bliver mere grænsesøgende. I så tilfælde risikerer både forsyningssikkerheden, fleksibiliteten eller kvalite-
ten at blive forringet i stedet for forbedret. 

Som erstatning for geografiske dækningsområder kan det overvejes i stedet at stille krav om, at man først 
må oprette nye udbudssteder, hvis man kan dokumentere en uopfyldt efterspørgsel og har haft en forud-
gående drøftelse med den tættest beliggende udbyder af FKB’en. En sådan løsning vil kunne mindske risi-
koen for uopfyldt efterspørgsel og suboptimal kapacitetsudnyttelse.  
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Desuden kan styrelsens løbende, risikobaserede AMU-tilsyn fokusere mere på, at der ikke er uopfyldt efter-
spørgsel, tendens til monopoldannelser eller manglende overholdelse af de generelle udbudspligter om 
samarbejde med andre udbydere og behovsdækning for små uddannelser mv.   

Det kan også overvejes, om minimumsaktivitetskravet skal bevares. Formålet med at indføre dette vilkår 
ved den seneste udbudsrunde var, at minimumsaktivitetsopgørelserne skulle give en pejling af, hvorvidt 
institutionerne har den nødvendige pædagogiske og faglige viden til at sikre en høj kvalitet i undervisnin-
gen. Redskabet har dog haft visse mangler, ikke mindst fordi der samtidig har været et markant aktivitets-
fald på AMU. Minimumskravet har i praksis været illusorisk, fordi det ikke har sagt ret meget om kvalitet og 
fagligt miljø på institutionen. 

Derfor har ministeriet haft en pragmatisk tilgang til minimumskravene, hvor man i dialog med institutioner 
og efteruddannelsesudvalg har drøftet faktorer som fx geografiske hensyn, aktivitet på FKB’ens tilkoblede 
mål eller aktivitet på beslægtede erhvervsuddannelser, der kan begrunde en bevarelse af udbudsgodken-
delserne.  

I en tid, hvor AMU-aktiviteten fortsat ser ud til at stagnere, vil det derfor være en unødig bureaukratisering 
at fortsætte med minimumsaktivitet som et udbudsvilkår. Det kan overvejes, om man kan sikre pædagogisk 
og faglig kvalitet på anden vis. Det kan både være ved at blive tydeligere på kriterierne om kvalitet og fag-
ligt miljø ved tildelingen af udbudsgodkendelser, fx i forhold til sammenhængen mellem eud- og AMU-
udbud (jf. nedenfor), samt ved at lade realiseret aktivitet indgå i den samlede kvalitetsvurdering i forbindel-
se med det løbende, risikobaserede tilsyn på AMU. 

Endelig kan forpligtelsen til at undersøge behov fremover italesættes på en lidt bredere facon, således at 
det ikke er udbyderen alene, der skal undersøge behovene for arbejdsmarkedsuddannelser, men at udby-
deren også forventes at trække på behovsanalyser o.lign. fra fx VEU-centre, de regionale arbejdsmarkeds-
råd (RAR) og efteruddannelsesudvalgene. 

Forslag til nye udbudsvilkår  

På baggrund af diskussion ovenfor om relevansen af de nuværende udbudsvilkår kan det overvejes at fore-
slå følgende ved den kommende udbudsrunde: 

• Ophævelse af de geografiske dækningsområder, da det både vil muliggøre øget konkurrence og 
samarbejde mellem institutionerne. Hensynet til geografisk spredning og opfyldelse af behov vil i 
stedet kunne tilgodeses bl.a. ved øget fokus herpå i styrelsens løbende AMU-tilsyn. 

• Ophævelse af kravet om minimumsaktivitet, da det har været en dårlig proxy for kvalitet og fagligt 
miljø pga. aktivitetsfaldet, og da hensynet i stedet vil kunne tilgodeses ved tydeligere udbudskrite-
rier samt gennem det løbende risikobaserede AMU-tilsyn. 

• Opretholdelse af forpligtelsen til at undersøge behov og samarbejde mv., da det stadigt er et vigtigt 
hensyn, som også følger af en række krav og pligter i lov og bekendtgørelse. Det kan samtidig itale-
sættes tydeligere, at udbyderen også forventes at inddrage bredere behovsanalyser o.lign. fra fx 
VEU-centre, de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og efteruddannelsesudvalgene. 
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Kriterier og indikatorer i en ny udbudsrunde 

Mens udbudsvilkårene fastlægger de grundlæggende principper for, hvordan udbudsgodkendelserne for-
valtes, fastlægger udbudskriterierne hvem udbudsgodkendelserne gives til. 

Der foreslås følgende fire, overordnede kriterier ved en ny udbudsrunde: 

1. Forsyningssikkerhed og kapacitet 
2. Fleksibilitet 
3. Kvaliteten af det faglige miljø 
4. Samarbejde med andre skoler om udbud samt med virksomheder og andre aktører 

For at gøre disse overordnede kriterier anvendelige i den konkrete vurdering af udbudsansøgningerne skal 
hvert kriterium operationaliseres i et antal konkrete indikatorer. 

Ved en udbudsrunde er målsætningen, at processen foregår objektivt og gennemsigtigt, så ansøgerne ved 
nøjagtigt, hvad de bliver målt på – og hvorfor de eventuelt ikke får en udbudsgodkendelse efterfølgende. 

Graden af gennemsigtighed hænger sammen med antallet og karakteren af indikatorer.  

I forhold til antallet af indikatorer det som udgangspunkt sådan, at jo flere forskellige indikatorer, jo mindre 
gennemsigtigt bliver processen for ansøgerne. En central ambition kan derfor være at finde det niveau, 
hvor så få indikatorer som muligt siger så meget som muligt om de bagvedliggende kriterier. 

Med hensyn til karakteren af indikatorerne handler det om deres grad af objektivitet. Er det objektive, mål-
bare indikatorer vil det som udgangspunkt give større gennemsigtighed end subjektive kriterier, som er 
vanskelige at dokumentere både for ansøger og ministeriet, og som i højere grad indebærer en skønsmæs-
sig vurdering af, om ansøgeren opfylder kriteriet eller ej. Det vil sige, at der som udgangspunkt er større 
gennemsigtighed, hvis indikatoren baseres på centrale data mv., som ministeriet råder over, fremfor oplys-
ninger som ansøgerne selv indberetter og redegør for i forbindelse med ansøgningen. 

I tabellen nedenfor er der angivet fordele og ulemper i forhold til kriteriernes antal og karakter. 
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        Antallet af indikatorer 
 
 
Karakteren af indikatorer 

Få indikatorer 
 
 
 

Mange indikatorer 

Objektive indikatorer 

∗ Høj gennemsigtighed i afgørelser og 
i vurderingsgrundlag 

 
∗ Risiko for, at indikatorerne ikke er 

fuldt dækkende for kriterierne 
 

∗ Rimelig gennemsigtighed 
 
 
∗ Vægtningen af indikatorer kan fremstå 

forskelligartet i sagsbehandlingen 

Subjektive indikatorer 

∗ Risiko for at skolers formuleringer i 
ansøgningerne bliver afgørende – og 
at man kan skrive sig ud af proble-
mer. 

 
∗ Risiko for øget ugennemsigtighed  

∗ Bedre mulighed for at tilgodese særlige 
hensyn 

 
∗ Risiko for stor ugennemsigtighed 
 
∗ Større risiko for forskelsbehandling  
 
∗ Ansøger kan bedre skrive sig ud af pro-

blemer 
 

 

Graden af objektivitet og gennemsigtighed er som nævnt vigtige pejlemærker, når man identificerer rele-
vante udbudskriterier og indikatorer til en kommende udbudsrunde. I bilaget nedenfor er der angivet en 
liste med i alt 13 indikatorer, der operationaliserer de fire overordnede kriterier, med henblik på drøftelse 
af kriterier og indikatorer i VEU-rådet. Ved hver indikator er det angivet, hvad datagrundlaget er, og be-
mærkninger om deres grad af objektivitet.  

Det skal bemærkes, at de indikatorer, der bliver udvalgt til udbudsrunden, ikke er en facitliste, hvor ansø-
gerne skal opfylde alle indikatorer for at få en udbudsgodkendelse. Det ville bl.a. stille helt nye ansøgere i 
en meget vanskelig situation, fordi en del indikatorer bygger på historiske AMU-aktivitetstal. Desuden er 
der mulighed for, at man kan vægte de enkelte indikatorer forskelligt.
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Bilag: Bruttoliste over foreslåede kriterier og indikatorer i en kommende AMU-udbudsrunde 

 Indikator Formål – hvad fortæller indikatoren? Datagrundlag Bemærkninger 
Kr

ite
riu

m
 1

: 
Fo

rs
yn

in
gs

si
kk

er
he

d 
og

 k
ap

ac
ite

t 

1.1. Geografisk spredning Geografisk spredning af AMU-udbuddet, dvs. 
den regionale/lokale forsyningssikkerhed 

Institutionsregister Overvejende objektiv, men også et element 
af skøn/vurdering. 

1.2. I hvor høj grad udbydes 
garantikurser? 

Hvorvidt institutionen arbejder på øget forsy-
ningssikkerhed 

Data fra efteruddannelse.dk om 
både annoncerede og afholdte 
garantikurser. 
 

Objektiv 
 
Indikatoren viser dog ikke, hvorvidt/i hvil-
ken grad skolen har koordineret garantikur-
ser med andre udbydere (det er kun den 
afholdende skole, der er registreret). Lige-
ledes viser indikatoren ikke, hvorvidt det er 
”sikre” kurser (fx åbent værksted), der af-
holdes som garantikurser eller der er tale 
om mere risikable garantikurser.  

1.3. Antal kursister det sene-
ste år 

Efterspørgsel 
Kapacitet/fagligt miljø/volumen 

Aktivitetstal fra UVM’s databank  Objektiv 

1.4. Administrativ kapacitet Hvorvidt institutionen har adgang til admini-
strativt apparat, der kan håndtere kursus-
godtgørelse, kursister mm. 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen 

Subjektiv  
 

Kr
ite

riu
m

 2
:  

Fl
ek

si
bi

lit
et

 

2.1. I hvor høj grad har institu-
tionen afholdt virksomheds-
forlagt undervisning? 

Hvorvidt institutionen arbejder på at imøde-
komme virksomhedernes ønsker om fleksibili-
tet   

Indberetningstal (økonomital)  Objektiv 
 
Indikatoren viser dog ikke, hvor stor efter-
spørgsel den enkelte skole har på virksom-
hedsforlagte kurser – og der vil være store 
brancheforskelle. 

2.2. I hvor høj grad har institu-
tionen afholdt undervisning 
uden for almindelig åbnings-
tid? 

Hvorvidt institutionen arbejder på at imøde-
komme ønsker om fleksibilitet 

Indberetningstal (økonomital) Objektiv 
 
Indikatoren viser dog ikke, hvor stor efter-
spørgsel den enkelte skole har på kurser 
uden for almindelig åbningstid – og der vil 
formentlig være brancheforskelle. 
 
De offentlige udbydere har oplyst, at sta-
tens løn- og ansættelsesvilkår bevirker, at 
afholdelse i weekender er relativt dyr for 
offentlige institutioner, og at tillægsprisen 
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 Indikator Formål – hvad fortæller indikatoren? Datagrundlag Bemærkninger 
dermed ikke dækker den øgede omkost-
ning. Der kan derfor være en konkurrence-
fordel for de private udbydere 

2.3. Omfang af digital læring i 
AMU 

Hvorvidt institution udnytter muligheder for 
fleksibel tilrettelæggelse gennem digital læ-
ring, fjernundervisning mv. 

Ansøger angiver selv dette som 
del af ansøgningen. 

Subjektiv 

Kr
ite

riu
m

 3
:  

Kv
al

ite
te

n 
af

 d
et

 fa
gl

ig
e 

m
ilj

ø 3.1. Hvilke lærerkvalifikatio-
ner er til stede indenfor fag-
området 

Hvorvidt institutionen kan udbyde undervis-
ning med høj faglig og pædagogisk kvalitet 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen, herunder 
antal lærere fordelt på fagområ-
der og efteruddannelse af lærer-
ne de seneste år. 

Subjektiv 
 
Oplysninger om lærerkvalifikationer er ikke 
registreret centralt. 

3.2. I hvilket omfang har sko-
len det relevante ud-
styr/lokaler til undervisningen  

Hvorvidt institutionen kan udbyde undervis-
ning med høj faglig og pædagogisk kvalitet 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen 

Subjektiv 
 
Oplysninger om udstyr er ikke registreret 
centralt. 

3.3. Skolens udbud af eud  Hvorvidt institutionen kan udbyde undervis-
ning med høj faglig og pædagogisk kvalitet  

Udbudsgodkendelser til eud (klar 
september 2016) 

Objektiv 

Kr
ite

riu
m

 4
:  

Sa
m

ar
be

jd
e 

m
ed

 a
nd

re
 sk

ol
er

 o
m

 u
db

ud
 

sa
m

t m
ed

 v
irk

so
m

he
de

r o
g 

an
dr

e 
ak

tø
re

r 4.1. Dokumenteret erfaring 
med rådgivning af virksomhe-
der og andre aktører 

Kvaliteten af det opsøgende arbejde og sam-
arbejde med andre aktører (fx jobcentre) 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen, herunder 
omfanget af forpligtende samar-
bejdsaftaler med virksomheder 
og andre aktører. 

Subjektiv 

4.2. Dokumenteret samarbej-
de med andre skoler 

Hvorvidt – og hvordan - skolen håndterer 
udbudsforpligtelsen 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen, herunder 
omfanget af forpligtende samar-
bejdsaftaler med andre skoler 

Subjektiv (dog kan nogle underelementer 
opgøres objektivt) 
 
Samarbejde kan omfatte udlægninger, ko-
ordinering af garantikur-
ser/annonceringspligt, aktiv deltagelse i 
VEU-center mm.  

4.3. Tæt dialog med efterud-
dannelsesudvalgene 

Hvorvidt skolerne er opdaterede på, hvad der 
sker i udvalgene og evt. bidrager til udvikling 
af nye uddannelser samt indgår i udviklings-
projekter. Herunder kan også indgå status for 
lokale udvalg (LUU). 

Skolerne angiver selv dette som 
del af ansøgningen 

Subjektiv 
 
Efteruddannelsesudvalgene kan evt. vægte 
dette i deres indstilling til VEU-rådet. 

 



Undervisningsministeriet 
Center for de Erhvervsrettede Ungdoms – og  
Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold  Den 10. februar 2015 
  
 

 

Udbud og udbudsstyring af AMU 
 
1. Den eksisterende model 
Uddannelsesinstitutioner (private som offentlige) godkendes til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser i 
henhold til § 16 i AMU-loven, hvori det blandt andet fremgår, at Undervisningsministeriet efter udtalel-
se fra VEU-rådet godkender hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde de 
arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB).     
 
1.1. Udbudsrunder  
For eksisterende, allerede udviklede fælles kompetencebeskrivelser, foretages som hovedregel med nog-
le års mellemrum en samlet udbudsrunde, hvor samtlige fælles kompetencebeskrivelser er i spil. Den 
seneste udbudsrunde fandt sted i 2009, hvor udbudsgodkendelserne fik virkning fra 2010. Ministeri-
et modtog dengang 1.445 ansøgninger til udbud af fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og der blev 
givet i alt 684 godkendelser til ca. 100 offentlige og private uddannelsesinstitutioner. Den forrige ud-
budsrunde fandt sted i 2003. 
 
Undervisningsministeriet er tilbageholdende med at give udbudsgodkendelse til eksisterende fælles 
kompetencebeskrivelser til nye institutioner mellem udbudsrunderne af hensyn til de allerede godkendte 
institutioner, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet mv. på baggrund af det eksi-
sterende udbudsbillede. 
 
Der godkendes dog løbende udbud til nye fælles kompetencebeskrivelser. Processen for dette er, at 
efteruddannelsesudvalget i forbindelse med udvikling af en ny FKB, efter aftale med institutionerne 
angiver hvilke institutioner, de anbefaler får den pågældende udbudsgodkendelse. 
 
I et enkelt tilfælde har der været afholdt en miniudbudsrunde for en enkelt FKB. Det skyldtes, at ene-
udbyderen af FKB’en ikke længere ønskede en specifik udbudsgodkendelse, mens efteruddannelsesud-
valget vurderede, at der fortsat var et uddannelsesbehov. Da udvalget ikke fandt det muligt at angive 
hvilken institution, udvalget ønskede, fik den pågældende udbudsgodkendelse, blev der afholdt en mi-
niudbudsrunde for denne enkelte FKB.   
 
1.2. Udbudsgodkendelser og pligter  
Med en udbudsgodkendelse følger både rettigheder og pligter. 
 
Pligterne, der følger med udbudsgodkendelsen er, at institutionen – mindst én gang årligt - skal under-
søge behovet for udbud i det geografiske dækningsområde og sikre et udbud, der er passende i forhold 
til behovet. Dette sikres dels ved institutionernes pligt til at sikre annoncering af samtlige uddannelser, 
som institutionen er godkendt til dels ved at samarbejde med andre institutioner. Desuden forudsætter 
en udbudsgodkendelse, at institutionen deltager i et VEU-center.  
 
Udbudspligten omfatter også, at institutionerne har udarbejdet en udbudspolitik. Kravene til udbudspo-
litikken er, at den skal indeholde en beskrivelse af udbydernes samarbejde med de øvrige aktører, her-
under en udlægningspolitik og en udliciteringspolitik. 
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1.3. Udbudsgodkendelse og rettigheder herunder geografiske dækningsområder  
Rettighederne er, at uddannelsesinstitutionen (som udgangspunkt) kan udbyde alle arbejdsmarkedsud-
dannelser og enkeltfag i de fælles kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til. Institutio-
nen kan desuden udbyde arbejdsmarkedsuddannelser fra den obligatoriske del af fælleskataloget (her-
under udbud af særlige forløb for tosprogede), vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, 
stavning, regning eller matematik samt IKV i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i 
FKB’en. 
 
Institutionen har ret til at udbyde dette inden for et bestemt geografisk dækningsområde, som er defi-
neret til en eller flere regioner fastsat for hver enkelt FKB-godkendelse. Inden for en udbudsgodken-
delses geografiske dækningsområde kan den godkendte uddannelsesinstitution frit operere med udbud, 
markedsføring og gennemførelse af uddannelsesmål optaget i fælles kompetencebeskrivelsen. Desuden 
kan institutionerne afholde virksomhedsforlagt undervisning uden for udbudsgodkendelsens dæknings-
område. 
 
De geografiske dækningsområder blev indført fra 2010 som en del af det nye AMU-udbud med færre 
og stærkere uddannelsesinstitutioner. Formålet med de geografiske dækningsområder var at sikre den 
regionale forsyning i dækningsområdet med en klar ansvarsplacering hos de udbydere, der skulle løfte 
uddannelsesopgaven i dækningsområdet, dvs. pligt til at imødekomme al relevant efterspørgsel i områ-
det. Tidligere var ansvarsplacering for udbuddet mere diffus og afgrænset som institutionens naturlige 
opland.  
 
Når udbuddet er fordelt, har de 13 VEU-centre en rolle i forhold til at koordinere udbud og evt. vente-
lister samt at imødekomme den regionale efterspørgsel gennem virksomhedsopsøgende arbejde mv. En 
udfordring er dog, at VEU-centrenes dækningsområder ikke matcher udbudsgodkendelsernes dæk-
ningsområder, og at koordineringsbehovet også går på tværs af VEU-centrene. 
 
De geografiske dækningsområder bevirkede desuden, at udlægninger og udliciteringer blev begrænset 
til, at dette som udgangspunkt kun kan ske inden for det geografiske dækningsområde. Det byggede på 
erfaringerne om, at udlægninger og udliciteringer førhen skete ukoordineret og uden tilstrækkelig tilsyn 
med kvaliteten, hvilket indebar en mindre optimal udnyttelse af den eksisterende kapacitet og risiko for 
underminering af det lokale samarbejde om udbuddet og for utilsigtet anvendelse.    
 
En større grad af konkurrence mellem udbydere blev muliggjort ved fri udbudsret i hele det geografiske 
dækningsområde, men begrænset på tværs af geografiske dækningsområder.  
 
Virksomhedsforlagt undervisning (og fjernundervisning) kan ske i hele landet, men markedsføringen af 
aktiviteterne er fortsat begrænset til det geografiske dækningsområde 
 
1.4. Krav om minimumsaktivitet  
I 2010 blev kravet om minimumsaktivitet ligeledes indført. Herved er en godkendt AMU-udbyder for-
pligtet til at leve op til kravet om en vis minimumsaktivitet på den enkelte FKB. Minimumsaktiviteten 
angiver den årlige aktivitet målt på summen af kernemål i en FKB. Udbyderen skal som udgangspunkt 
realisere denne minimumsaktivitet for at bevare sin udbudsgodkendelse. 
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Hensigten med at indføre minimumsaktiviteten var at sikre, at der er en vis volumen inden for den en-
kelte FKB, hvilket samtidig kan øge sandsynligheden for et tilfredsstillende fagligt miljø. Hensigten er 
desuden at sikre, at udbyderene rent faktisk prioriterer de arbejdsmarkedsuddannelser, som udgør den 
faglige kerne i den FKB, de er godkendt til. 
 
Opfølgningen på kravet om minimumsaktivitet er foregået således, at ministeriet har sendt aktivitetsop-
gørelser ud til alle udbydere med henblik på at de, der ligger under den forudsatte minimumsaktivitet, 
har haft mulighed for at forklare og begrunde dette, ligesom efteruddannelsesudvalgene har haft mulig-
hed for at komme med indsigelser.  
 
Opfølgningen på kravet om minimumsaktiviteter skete første gang i 2011. Opfølgningen viste, at aktivi-
teten ikke opfyldte minimumskravet i 93 tilfælde. På baggrund af dette og de efterfølgende drøftelser 
med efteruddannelsesudvalg og institutioner resulterede opfølgningen i, at 16 udbudsgodkendelser 
bortfaldt. I 2013 skete endnu en opfølgning på minimumsaktivitetskravet, hvor der blev målt på den 
samlede aktivitet i 2011 og 2012. Denne opfølgning resulterede i, at 9 udbudsgodkendelser bortfaldt.  
 
Ministeriet har således i praksis kun frataget få udbudsgodkendelser pga. for lav aktivitet på en given 
FKB. Dette skal bl.a. ses i lyset af et markant aktivitetsfald på AMU, efter kravet trådte i kraft. Derfor 
har ministeriet haft en pragmatisk tilgang til minimumskravene, hvor man i dialog med institutioner og 
efteruddannelsesudvalg har drøftet faktorer, som kan begrunde en bevarelse af udbudsgodkendelserne. 
Sådanne faktorer har fx været geografiske hensyn, aktivitet på FKB’ens tilkoblede mål eller aktivitet på 
beslægtede erhvervsuddannelser. 
 
Næste opfølgning var oprindeligt planlagt til foråret 2015 på baggrund af aktiviteten i 2013 og 2014. I 
lyset af, at AMU-aktiviteten fortsat har været faldende i de seneste år, erfaringerne fra de forrige op-
følgninger samt udsigten til en snarlig udbudsrunde, anbefales det at undlade denne opfølgning for 
2015, idet opfølgningen får karakter af forbud af et ikke-eksisterende udbud. 
 
1.5. Nye tiltag siden seneste udbudsrunde 
For at øge forsyningssikkerheden blev garantikurser indført i september 2013. Garantikurser er kurser, 
der afholdes med mindst én deltager, på det annoncerede tidspunkt og på det anførte sted. I sjældne 
tilfælde kan der være pædagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet antal. I disse tilfælde kan 
der fastsættes et minimumdeltagerantal på maksimalt fem deltagere. 
 
Seneste opgørelse viste, at der i det første år med garantikurser (sept. 2013 - sept. 2014) har været gen-
nemført ca. 19.000 garantikurser, svarende til ca. 24 % af det samlede antal gennemførte arbejdsmar-
kedsuddannelser i perioden. 
 
Et andet nyt tiltag med sigte på forbedret forsyningssikkerhed er annonceringspligten, som blev indført 
i oktober 2012. Pligten medfører, at hver udbyder som udgangspunkt mindst én gang årligt skal annon-
cere de uddannelser, som den er godkendt til på www.efteruddannelse.dk, med mindre den har grund 
til at antage, at andre udbydere annoncerer de pågældende uddannelser inden for dækningsområdet. 
Der er dog den undtagelse, at for arbejdsmarkedsuddannelser inden for specialområder, som kun få 
udbydere har udstyr til og ekspertise i, er der ikke krav om konkret annoncering.  
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Et tredje tiltag er, at reglerne for virksomhedsforlagt undervisning blevet gjort mere rummelige i for-
bindelse med den nye AMU-bekendtgørelse fra juli 2013. Dette havde bl.a. til hensigt at imødekomme 
ønsker fra virksomheder, som er placeret bredt geografisk i landet, og som ønskede, at de kunne sende 
alle medarbejdere på samme kursus afholdt af samme skole. Konkret var en af ændringerne, at under-
visningen foregår på en lokalitet, som virksomheden stiller til rådighed, selvom det ikke er der, kursus-
deltagerne arbejder til daglig.  
 
1.6. Udfordringer ved den eksisterende udbudsstyringsmodel 
Styringsmodellen har på mange måder fungeret godt, men der er også områder, hvor den kan forbed-
res.  
 
Ministeriet får løbende henvendelser fra virksomheder, der ønsker en udbudsgodkendelse, hvilket ikke 
umiddelbart kan imødekommes med den eksisterende model, hvorfor svaret på sådanne henvendelser 
er, at de kan ansøge ved en ny udbudsrunde. Man kunne overveje at justere i dette, hvilket dog for-
mentlig vil være på bekostning af hensynet til de allerede godkendte institutioner, som har tilpasset de-
res administration, udstyr, lærerkapacitet mv. på baggrund af det eksisterende udbudsbillede. 
 
2. Pejlemærker og principielle spørgsmål   
Såfremt styringsmodellen skal ændres, kunne hensigtsmæssige pejlemærker være at sikre større forsy-
ningssikkerhed, større fleksibilitet og højere kvalitet. 
 
Behovet for et stadigt mere fleksibelt AMU-udbud forstærkes bl.a. af tendensen til at sammensætte 
arbejdsmarkedsuddannelser til forløb og strukturer, fx i forbindelse med ordningen for 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Når forløbene strækker sig over flere FKB’er, end den enkelte udbyder har godkendelse til, 
vil der blive større behov for at låne godkendelser af hinanden (udlægning),  
 
Som det fremgår, har geografiske dækningsområder og kravet om minimumsaktivitet været centrale 
omdrejningspunkter i AMU-udbuddet. I det følgende diskuteres derfor fordele og ulemper ved at ned-
lægge dækningsområder og kravet om minimumsaktivitet – ikke mindst i lyset af ovenstående pejle-
mærker.  
 
2.1. Konsekvenser ved nedlæggelse af geografiske dækningsområder  
Ministeriets overordnede vurdering er, at de geografiske dækningsområder ikke i sig selv har medført et 
øget udbud af AMU eller bedre regional behovsdækning, hvilket var hensigten.  
 
Hertil kommer, at de geografiske dækningsområder har besværliggjort landsdækkende samarbejde mel-
lem godkendte AMU-udbydere og mellem AMU-udbydere og private underentreprenører. Desuden har 
de geografiske dækningsområder kunnet omgås ved at udbyde uddannelserne virksomhedsforlagt.  
Uden geografiske dækningsområder kan man forestille sig, at der ville opstå en øget konkurrence mel-
lem institutionerne, og en konsekvens af dette kan være, at kvaliteten på uddannelserne øges. En anden 
konsekvens er, at reglerne forenkles, og institutionerne har friere muligheder for at samarbejde på tværs 
af landsdele og imødekomme ændrede uddannelsesefterspørgsel.  
Ændringen kan dog også risikere at medføre, at der bliver en mere grænsesøgende adfærd i arbejdet 
med at tiltrække kursister, og at der bliver en øget fokus på de mest rentable uddannelser. Desuden kan 
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det risikere at bevirke, at godkendte udbydere opretter nye uddannelsessteder i nærheden af eksisteren-
de udbydere, uden der er et behov for flere udbud, hvormed det eksisterende udbud ikke udnyttes op-
timalt. 
 
Hvis man nedlægger de geografiske dækningsområder i en kommende udbudsrunde vil det bl.a. have 
direkte betydning for udlægninger og udliciteringer, der i dag er begrænset til kun at kunne foregå inden 
for dækningsområderne. Uden geografiske dækningsområder vil det for udlægninger være mest natur-
ligt, at disse også kan foregå i hele landet alene med det krav, at den godkendte udbyder fortsat skal 
indestå for kvaliteten og regeloverholdelsen i udlægningen. Det vil sandsynligvis få omfanget af udlagt 
undervisning til at stige. 
 
Ligeledes vil omfanget af udliciteringer formentlig stige, hvis det ikke længere begrænses af geografiske 
dækningsområder. Fx kan der ske en vis omlægning af AMU-aktivitet, der før var virksomhedsforlagt, 
til ordinær aktivitet, som dermed kan udliciteres. Der er dog indenfor de seneste år sket en opstramning 
af reglerne for udliciteringer af AMU, hvormed det fx ikke er muligt at udlicitere virksomhedsforlagt 
undervisning eller uddannelser fra fælleskataloget. 
 
Udbydernes annoncering og markedsføring er også bundet op på de geografiske dækningsområder i 
dag. Uden geografiske dækningsområder bliver det langt lettere for udbyderne at realisere denne an-
nonceringspligt, idet der blot skal være en udbyder ét sted i landet, der annoncerer den pågældende 
uddannelse, for at kravet er opfyldt.  
 
Sammenfattende kan man opstille følgende fordele og ulemper ved nedlæggelse af de geografiske dæk-
ningsområder: 
Fordele Ulemper 
• Større frihed for virksomheder og kursister til 

at vælge bestemte leverandører, herunder 
bedre muligheder for at en virksomhed kun 
benytter sig af én udbyder som leverandør. 

• Øget konkurrence mellem institutionerne, 
som kan være med til at skabe øget kvaltiet 

• Forenkling og afbureaukratisering ved en 
ensartet geografisk dækningsområde for alle 
FKB’er (landsdækkende). 

• Bedre muligheder for samarbejde mellem 
AMU-udbyderne på tværs af regioner. 

• Større og mere fleksibelt udbud, da konkur-
rencebegrænsninger ikke først skal over-
kommes 

• Mindre mismatch mellem VEU-centrenes 
dækningsområder og udbudsgodkendelserne. 

• Øget parallelitet med eud, hvor udbuddet 
ikke er geografisk afgrænset. 

• En mere uklar ansvarsplacering, såfremt ud-
buddet i en bestemt region anses for util-
strækkeligt. 

• Risiko for mere grænsesøgende aktivitet fra 
især private udbydere pga. skærpet konkur-
rence, 

• Risiko for at den eksisterende lokale kapacitet 
ikke udnyttes optimalt, bl.a. pga. øget omfang 
af udlægning og udlicitering 

• Risiko for manglende udbud af uddannelser 
med lille forretningspotentiale og større seg-
mentering af markedet i det omfang store ud-
bydere udkonkurrerer små 
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En mulig løsning kunne også være, at der som erstatning for geografiske dækningsområder stilles krav 
om, at man først må oprette nye udbudssteder, hvis man har dokumenteret en uopfyldt efterspørgsel, 
eller har indgået en aftale med øvrige udbydere af FKB’en. En sådan løsning vil kunne mindske risiko-
en for som grænsesøgende adfærd og suboptimal kapacitetsudnyttelse. Modellen vil have ligheder med 
styringsmodellen på eud, hvor de eksisterende udbydere i et område har en indsigelsesmulighed før 
øvrige udbyder kan etablere sig i samme område. En forskel mellem eud og AMU er dog, at der er flere 
private udbydere på AMU. 
 
2.2 Konsekvenser ved fjernelse af krav om minimumsaktivitet  
Fjernelse af kravet om minimumsaktivitet vil umiddelbart ikke få samme markante effekt som nedlæg-
gelse af geografiske dækningsområder. Det skyldes bl.a., at ministeriet som nævnt har haft en pragma-
tisk tilgang til kravet i lyset af især det store aktivitetsfald på AMU. 
 
En kritik kunne dog være, at ministeriet vil mangle et redskab til at vurdere, hvorvidt AMU-
godkendelserne anvendes, hvilket giver en pejling af, om institutionerne har den nødvendige pædagogi-
ske og faglige viden til at sikre en høj kvalitet. En mulighed er derfor også, at det eksisterende mini-
mumsaktivitetskrav erstattes af et andet værktøj, der i højere grad sikrer dette. 
 
Følgende fordele og ulemper ved at fjerne kravet om minimumsaktivitet kan opstilles: 
 
Fordele Ulemper 
• Forenkling af AMU-systemet ved at fjerne en 

regel, der pga. aktivitetsfald mv. har vist sig at 
være illusorisk. 

• Særligt små udbydere vil få endnu sværere 
ved at opfylde minimumskravene, hvis der 
kommer øget konkurrence jf. ovenfor om 
nedlæggelse af geografiske dækningsområder. 

• Redskabet kan, særligt hvis det står alene, 
give et misvisende og fragmenteret billede, da 
det alene måler på kernemålsaktivitet (og ikke 
aktivitet på tilkoblede mål) og ikke tager høj-
de for aktivitet på beslægtet eud. 
 

• Man kommer til at mangle et redskab til at 
vurdere, om uddannelserne har den fornødne 
volumen og dermed indirekte et tilfredsstil-
lende fagligt miljø. 
 

 
 
3. Mulige kriterier ved en kommende udbudsrunde 
Ved seneste udbudsrunde var der følgende kriterier for udbudsgodkendelser: 
 

• faglig tyngde indenfor AMU, der giver grundlag for videreudvikling af AMU-programmet mm, 
• lærerkorps med relevante og faglige og pædagogiske kvalifikationer 
• afklarede ledelsesforhold i forhold til strategisk prioritering af AMU 
• organisation, der magter opsøgende arbejde i forhold til især små og mellemstore virksomheder 
• dokumenteret erfaring med rådgivning af voksne og virksomheder 
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• dokumenteret adgang til administrativt apparat, der kan håndtere kursusgodtgørelser, kursister 
mm. 

 
Ministeriets vurdering er, at kriterierne fra 2009 var fornuftige hensyn i fordelingen af AMU-
godkendelser. Ved en kommende udbudsrunde kan en del af disse genanvendes og evt. suppleres med 
andre. Nedenfor nævnes en række mulige kriterier, der især sigter på at bevare hensyn om geografisk 
spredning og sikring af forsyningssikkerhed samt høj kvalitet i uddannelserne. 
 
 
3.1. Fagligt stærke voksenuddannelsesmiljøer med høj kvalitet 
For at sikre fagligt stærke uddannelsesmiljøer kunne en indikator være, hvorvidt institutionen tidligere 
har haft uddannelsesaktivitet indenfor FKB’en, på beslægtet erhvervsuddannelser eller på anden måde 
kan begrunde både faglig og pædagogisk erfaring.  
 
Udbudsrunden forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af eud-udbudsrunden. Godkendelse til og 
afholdelse af beslægtet erhvervsuddannelse kan også være et kriterium ved en kommende udbudsrunde. 
Formålet med dette kunne dels være at sikre kursisterne de bedst mulige vilkår for at anvende arbejds-
markedsuddannelser til at tage en euv, dels kunne det indgå i vurderingen af det faglige miljø hos udby-
deren. Næste udbudsrunde på AMU er foreløbig planlagt i umiddelbar forlængelse af den kommende 
eud-udbudsrunde, som har virkning fra 2017. 
 
Desuden kan lærernes kvalifikationer indgå som et kriterium. Dette kunne fx ske på baggrund af rede-
gørelse for, i hvor høj grad de fastansatte lærere har en pædagogisk diplomuddannelse eller lignende. 
Med de nuværende regler stilles krav om, at lærere, der er blevet fastansat siden 2010, skal have kompe-
tencer svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse senest 4 år efter ansættelsen. 
 
For eksisterende AMU-udbydere kunne der ligeledes være fokus på, om de har været involveret i pro-
blematiske tilsynssager, der skaber tvivl om, hvorvidt institutionen fremadrettet kan sikre uddannelser 
af tilfredsstillende kvalitet. 
 
3.2. Geografisk spredning  
Geografisk spredning af udbuddet har altid været et hensyn i AMU. Ved den seneste udbudsrunde i 
2009 var det især de geografiske dækningsområder, der skulle sikre den regionale forsyning af arbejds-
markedsuddannelser.  
 
Uden geografiske dækningsområder vil det stadig være muligt at tage hensyn til spredningen, når ud-
budsgodkendelser tildeles. Det vil stadig kunne indgå som hensyn, at udbudsgodkendelserne spredes 
nogenlunde, sådan er der fx ikke er en FKB med kun to udbydere, som kommer fra samme region. 
 
Det vil dog under alle omstændigheder være mere vanskeligt at styre AMU-udbuddet centralt, hvis der 
ikke længere er geografiske dækningsområder. 
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3.3 Forsyningssikkerhed  
Forsyningssikkerheden er i dag også tæt knyttet op på de geografiske dækningsområder. Det følger af 
udbudspligten, at udbyderen har pligt til at imødekomme al relevant efterspørgsel i dækningsområdet.  
 
Et kriterium for at vægte forsyningssikkerhed i en kommende udbudsgodkendelse kan være at tage 
hensyn til udbydernes omfang af garantikurser gennem de seneste år. Garantikurser blev som nævnt 
indført i september 2013 og udgør allerede ca. 24 % af det samlede antal gennemførte arbejdsmarkeds-
uddannelser.. 
 
Der er visse metodiske udfordringer, idet skolerne er opfordret til at samarbejde om udbud af garanti-
kurser, og det alene er registreret, hvilke skoler, der afholder kurserne. Hvis dette er sket i samarbejde 
med to naboskoler, som sender eventuelle kursister til afholdende skole, skal dette ikke hæmme disse 
skolers mulighed i en ny udbudsrunde.  
 
 
 
 
 
 



Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
  Den 24. august 2015 

Aktivitet og rammevilkår for udbud af AMU i offentligt og privat regi 

Der er i alt 92 godkendte udbydere af AMU, hvoraf 12 er private udbydere. Selvom der som udgangspunkt 
alene gives udbudsgodkendelser ved udbudsrunder, har der været mindre justeringer i antallet af udbydere 
siden den seneste udbudsrunde i 2009. Dette skyldes, at nogle skoler er fusioneret, samt at en enkelt privat 
udbyder har ønsket at ophøre med at udbyde AMU, mens en anden er gået konkurs. Desuden er 5 af de 
private udbydere opkøbt af en tysk virksomhed (DEKRA), og disse har nu et meget tæt samarbejde.  

Kulegravningen af AMU i 2011 viste, at der var en overrepræsentation af private udbydere i de problemati-
ske tilsynssager. Indtrykket er dog generelt, at der er sket en opstramning hos de private udbydere, der var 
involveret. 

Som det fremgår af oversigterne nedenfor, har AMU-aktiviteten været faldende siden 2009, hvilket for-
mentligt skyldes både politiske indgreb (fx genopretningspakken i 2011), konjunkturændringer og forringet 
image efter misbrugssagerne. Det skal dog bemærkes, at aktiviteten hos de private udbydere i samme peri-
ode har været stigende.  

AMU-aktivitet fordelt på offentlige og private udbydere (antal kursister) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Offentlige  619.619 733.182 1.031.893 1.018.710 680.059 617.504 577.944 508.744 

Private 11.933 21.886 24.734 34.938 40.828 41.823 42.532 55.442 

I alt 631.552 755.068 1.056.627 1.053.648 720.887 659.327 620.476 564.186 

Private i % 2% 3% 2% 3% 6% 6% 7% 10% 

 

AMU-kursister, indeks 2007=100 

 

De private udbyderes aktivitet varierer meget mellem områderne. På Transportuddannelsesområdet stod 
de private fx for 44% af aktiviteten i 2014, mens de private udgjorde 10% af aktiviteten på hele AMU, jf. 
tabellen ovenfor. 
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Formålet for de offentlige AMU-udbyderes virksomhed er i henhold til deres vedtægter at udbyde og gen-
nemføre uddannelsesaktiviteter. For de private udbydere er formålet at gennemføre uddannelsesaktivite-
ter på et forretningsmæssigt grundlag. 

Det bevirker bl.a., at de private udbydere kan have en tilskyndelse til kun at udbyde de mest rentable ud-
dannelser. De offentlige udbydere, som typisk har et bredere udbud, vil i højere grad anlægge en betragt-
ning om, at hvad der tabes på en type af uddannelser, kan tjenes ind igen på andre uddannelser. 

I vilkårene for udbud er udgangspunktet, at der ikke skelnes mellem godkendte offentlige AMU-udbydere 
og godkendte private AMU-udbydere, og rammevilkårene med hensyn til fx krav til lærerkvalifikationer, 
markedsføring og opfyldelse af udbudspligt er dermed ens for hhv. private og offentlige udbydere. 

Alligevel er der områder, hvor private og offentlige udbydere er underlagt forskellige rammevilkår.  

De offentlige AMU-udbydere er statsfinansierede selvejende institutioner. De er som alle andre statslige 
institutioner underlagt de generelle regler i den statslige budgetvejledning mht. hvordan institutionerne 
kan disponere over de bevillinger, der gives på finanslovene. 

Konkret fører den statslige budgetvejledning til følgende primære forskelle i rammevilkårene for hhv. of-
fentlige og private udbyder af AMU:  

• Statens løn- og ansættelsesvilkår  
Statens løn- og ansættelsesvilkår – og herunder vilkår for timelæreransættelser – skal følges af 
godkendte offentlige AMU-udbydere, som forudsætning for udbetaling af tilskud. Dette krav gæl-
der ikke for de godkendte private AMU-udbydere, hvor fx timelæreransættelser sker inden for den 
frie aftalemodel.  
 

• Indtægtsdækket virksomhed 
Godkendte offentlige AMU-udbydere har som andre statslige institutioner mulighed for at udføre 
indtægtsdækket virksomhed. Dette skal dog ske indenfor nogle retningslinjer som omfatter bl.a. ak-
tiviteten (det skal være naturlige udløbere af institutionens virksomhed), prisfastsættelsen samt at 
denne aktivitet regnskabsmæssigt holdes skarpt adskilt fra institutionens øvrige aktiviteter. For 
godkendte private AMU-udbydere er der ikke tilsvarende begrænsninger for forretninger ved siden 
af udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. Dette bevirker fx, at godkendte private udbydere har mu-
lighed for – også uden ekstra betaling – at tilbyde virksomhederne at registrere tilmeldinger i efter-
uddannelse.dk.  
 

• Momsregler 
Ifølge budgetvejledningen bliver tilskud til statsfinansierede selvejende institutioner givet uden 
medtagelse af deres udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.  
 
Som konsekvens heraf får de offentlige AMU-udbydere på Undervisningsministeriets område der-
for udbetalt taxametertilskud excl. dækning af institutionernes forventede udgifter til købsmoms, 
da de er omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning. Dette indebærer, at 
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købsmomsen udbetales på grundlag af en opgørelse over institutionernes kompensationsberetti-
gede købsmoms. 
 
De private AMU-udbydere er derimod ikke omfattet af momskompensationsordningen.  For at lige-
stille dem med de offentlige udbydere får de private udbydere derfor udbetalt tilskud inkl. et tillæg 
til dækning af købsmoms. 
 
I realiteten er der dog tale om, at offentlige og private udbydere modtager samme tilskud, når der 
tages højde for momsreglerne.  
 
Reglerne om momskompensation bevirker desuden, at deltagerprisen for ledige og personer med 
videregående uddannelser hos de private udbydere er lidt højere end hos de offentlige udbydere. 
Den lille forskel i beløbet skyldes, at den fulde deltagerbetaling beregnes ud fra det tilskud, som 
udbyderen ville have fået fra UVM – dvs. uden momstillæg for offentlige udbydere og med moms-
tillæg for de private. Når jobcentrene køber AMU til ledige hos private udbydere vil de dog som ud-
gangspunkt kunne afløfte den del af prisen, der svarer til momstillægget gennem den kommunale 
momsrefusion. 
 
Den almindelige lave deltagerbetaling (for faglærte og ufaglærte samt i 2015-2017 for personer 
med forældet videregående uddannelse) er fastsat på finansloven og er ens for alle. Den er upåvir-
ket af momsreglerne. 
 

Reglerne i den statslige budgetvejledning gælder de offentlige AMU-udbydere på linje med andre statslige 
institutioner. Derudover er der yderligere nogle forskelle mellem offentlige og private udbydere, der bl.a. er 
knyttet til Undervisningsministeriets lovgivning for selvejende institutioner: 

• Adgang til påbud 
Af institutionslovgivningen fremgår det, at ministeriet kan pålægge de offentlige uddannelsesinsti-
tutioner en række ting. Bl.a. kan der i særlige tilfælde gives påbud om, at institutionen skal udbyde 
en bestemt uddannelse. Ministeriet har ikke samme adgang til at give påbud til private udbydere.  

• Indsendelse af revisorattesteret regnskaber 
Godkendte offentlige AMU-udbydere skal som selvejende institutioner følge statens generelle 
regnskabsregler. Derudover er de offentlige udbydere omfattet af de krav til regnskab og revision, 
som fremgår af institutionslovgivningen på området, dvs. typisk lov om institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse fsva. AMU-udbydere. Dette er de godkendte private AMU-udbydere ikke. Det 
medfører blandt andet, at de godkendte offentlige AMU-udbydere er forpligtet til at indsende et 
revisorattesteret årsregnskab over deres samlede aktivitet, hvilket ikke hidtil har været krævet af 
de godkendte private AMU-udbydere. Det forventes dog fremadrettet at blive et krav også for de 
private udbydere.  
 

• Grundtilskud 
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Grundtilskud gives til selvejende institutioner, der er godkendt efter lovgivning på Undervisnings-
ministeriets område. Disse institutioner har til formål at tilbyde undervisningsaktiviteter på forskel-
lige niveauer til forskellige målgrupper fra grundskoleundervisning over ungdomsuddannelser til 
voksen- og efteruddannelse. De må alene anvende statstilskud inden for dette formål. 
 
Grundtilskud ydes til dækning af institutionens basisomkostninger, dvs. de grundlæggende om-
kostninger ved at være en uddannelsesinstitution. 

Private udbydere af AMU har som en del af deres forretning at sælge nogle ydelser (kurser) til sta-
ten. De private udbydere er ikke reguleret som de selvejende uddannelsesinstitutioner i forhold til 
anvendelsen af deres statstilskud, herunder anvendelsen af et evt. overskud, hvorfor der kan træk-
kes udbytte ud til de private udbyderes ejerkreds. Som konsekvens heraf får de private udbydere 
ikke grundtilskud, da staten ikke skal dække de basale omkostninger ved at være en privat virk-
somhed.  

 
• Grad af samarbejde på tværs af geografiske dækningsområder 

Både offentlige og private udbydere er forpligtet til at samarbejde med andre udbydere vedrøren-
de samme FKB eller ved udlægning/udlicitering. Alligevel ses der til tider en forskel i graden af sam-
arbejdsmuligheder, idet private udbydere har mulighed for at opkøbe hinanden (uanset geografi), 
mens fusioner af offentlige udbydere især forekommer, hvis institutionerne ligger geografisk tæt på 
hinanden.  
 
Man kan dermed argumentere for, at private udbydere har bedre muligheder for at operere på 
tværs af de geografiske dækningsområder, omend det dog trods alt forudsætter, at de opkøber en 
anden udbyder, der har de ønskede udbudsgodkendelser i de ønskede dækningsområder, og mini-
steriet godkender overdragelsen af udbudsgodkendelsen. 
 

De ovenstående forskelle i regler og vilkår kan som opsummering opstilles efter deres konsekvenser for 
hhv. de offentlige og private AMU-udbydere. Som det fremgår, er det generelt sådan, at en regel som kun 
begrænser den ene part (fx statens løn og ansættelsesvilkår), har den afledte effekt, at den kommer til at 
fremstå som en konkurrencemæssig fordel for den anden part, der ikke er underlagt reglen.  

 Konsekvens for  
offentlige udbydere 

Konsekvens for  
private udbydere 

Statens løn- og ansættelsesvilkår - + 
Indtægtsdækket virksomhed - + 
Momsregler (+) (+) 
Adgang til påbud  - + 
Regnskaber - + 
Grundtilskud + - 
Samarbejde på tværs af geografi (-) (+) 
Note: Et plus angiver at den pågældende regel/vilkår er en fordel/begunstigelse. Minus angiver at det er en ulem-
pe/begrænsning. Plus/minus i parentes angiver, at det kun delvist vurderes at være en fordel/ulempe.   
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Kommissorium for arbejdsgruppe under VEU-rådet om udbud og udbudsstyring på AMU-
området. 
 
Der blev på VEU-rådets møde den 25. februar 2015 i forbindelse med en temadrøftelse om udbud og 
udbudsstyring på AMU-området foreslået at nedsætte en lille arbejdsgruppe under VEU-rådet. 
 
Arbejdsgruppen sammensættes af medlemmer af VEU-rådet – i alt 8 medlemmer. 
VEU-rådets forretningsudvalg deltager i arbejdsgruppen, VEU-rådets formand er formand for arbejds-
gruppen.  
 
Arbejdsgruppens opgave er at drøfte, hvilke udbudsbetingelser (herunder fx kriterier ved udbudsrunde 
og vilkår ved udbudsgodkendelse) der kan indgå i en kommende udbudsrunde på AMU-området, her-
under hvilke rettigheder og pligter en udbudsgodkendelse skal være forbundet med Hensigten er at øge 
forsyningssikkerheden, fleksibiliteten og kvaliteten. 
 
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan udbudsstyringen skal være fremadrettet og her-
under hvilke principper, kriterier og vilkår, der skal gælde for en kommende udbudsrunde også i for-
hold til at give den fornødne fleksibilitet og kvalitet for udbyderne.. 
 
Gruppens drøftelser kan tage afsæt i det til mødet den 25. februar 2015 udsendte notat fra Under-
visningsministeriet, de to oplæg på mødet fra henholdsvis AMU-Nordjylland og TEC samt den efter-
følgende drøftelse i rådet. 
 
Følgende kan blandt andet indgå i overvejelserne: 
Bør de geografiske dækningsområder, som gælder i dag, opretholdes? 
Skal der fortsat opereres med et krav om minimumsaktivitet? 
Hvilken rolle skal VEU-centrene have i forhold til udbudsgodkendelser og forsyningssikkerhed  
Skal annonceringspligten bevares i den nuværende form? 
Skal garantikurser bevares i den nuværende form? 
Skal skolerne forpligtes til mere samarbejde – og i så fald hvordan? 
Hvordan sikrer styringsmodellen både fleksibilitet og kvalitet? 
 
Resultatet af arbejdsgruppens drøftelser afleveres til VEU-rådet ultimo august måned med henblik på 
en første drøftelse på VEU-rådets møde i september 2015. Der forventes afholdt 3 møder i arbejds-
gruppen – i maj, juni og august måned. 
 
Undervisningsministeriet er sekretariat for arbejdsgruppen. 
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Sekretariatet 
 
       
                   12. maj 2015 
 
 

Oversigt over medlemmer i den af VEU-rådet nedsatte  
arbejdsgruppe om udbud og udbudsstyring på AMU-området 

 
Navn Organisation Tlf.nr. e-mail adresse 
Kjeld Møller Pedersen 
(formand) 

Formand for VEU-
rådet 

21 75 70 11  kmp@sam.sdu.dk 
 

Ann B. Poulsen VEU-FU/DA 29 20 04 15 abp@da.dk 
 

Anne Bruvik-Hansen VEU-FU/LO 23 33 55 48 abh@lo.dk 
 

Christine Bernt Henrik-
sen  

DI 29 49 46 95 
 

cbh@di.dk 
 

Niels Henning Holm 
Jørgensen 

DI 21 28 90 11 nhhj@di.dk 
 

Louise Holm Sommer
  

Dansk Erhverv 33 74 60 00 lhs@danskerhverv.dk 
 

Claus Eskesen 3F 88 92 04 03 claus.eskesen@3f.dk 
 

Erling Jensen 
 

Dansk Metal 
 

33 63 23 10 0000eje@danskmetal.dk 

Benny Yssing Dansk El-Forbund 33 29 70 00 bys@def.dk 
 

Michael Kaas-Andersen DE-L/Selandia 28 44 20 01 mika@secu.dk 
 

 
Undervisningsministeriet:  
Lisbeth Bang Thorsen, Jens Krogstrup, Anne-Mette Vang Rydall og Anne Elkjær 
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Sekretariatet 

 
35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 5: Ansøgning fra HAKL om godkendelse af FKB 2278  

Praktisk myndighedsudøvelse 
 
    

Materiale:  Notat om ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 
(HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebe-
skrivelse: FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse. 
 

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 
(HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebe-
skrivelse: FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at, FKB 2278 er en 
sammenlægning af eksisterende FKB 2673 Operativ 
retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning og 
FKB 2701 kontrol og resocialisering af indsatte og asyl-
ansøgere, der samtidig søges nedlagt. 
 
Jobområdet for den nye FKB 2278 Praktisk myndig-
hedsudøvelse er karakteriseret ved praktisk myndig-
hedsudøvelse i tilknytning til varetagelse af kontrol-, 
tilsyns-, og forebyggelsesfunktioner inden for en række 
forskellige myndighedsområder i staten.  
 
Det er oplyst, at baggrunden for sammenlægningen af 
FKB 2673 og FKB 2701 er, at målgruppen i jobområdet 
i den eksisterende FKB 2673 Operativ retshåndhævelse, 
forebyggelse og efterforskning er ændret. Politiet er 
udgået af AMU-målgruppen, og der er afdækket mål-
grupper med et hidtil udækket AMU-relevant efterud-
dannelsesbehov inden for myndighedsudøvelse. Disse 
uddannelsesbehov er indarbejdede i beskrivelsen af job-
området for FKB 2278. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at FKB’en har 
været koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, og 
at der ikke er indkommet bemærkninger. 
 
Udvalget har indstillet, at de nuværende udbydere af de 
to FKB’er godkendes til at udbyde FKB 2278. 
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____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

Styrelsen vurderer, at FKB 2278 Praktisk myndigheds-
udøvelse kan godkendes og ligeledes det foreslåede ud-
bud. 
 
 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2278, jf. § 2., stk.2 i LBK nr. 226 
af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
samt med henblik på en eventuel udtalelse om det fore-
slåede udbud, jf. § 16 stk.1. 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra HAKL om godkendelse af FKB 
2278 Praktisk myndighedsudøvelse 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har modtaget ansøgning fra  
Efteruddannelses-udvalget for Handel, Administration, Kommunikation og  
Ledelse (HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 
2278 Praktisk myndighedsudøvelse. 
 
Baggrund 
Målgruppen i jobområdet i den eksisterende FKB 2673 Operativ retshåndhæ-
velse, forebyggelse og efterforskning er ændret. Desuden er politiet udgået af 
AMU-målgruppen og endelig er der afdækket målgrupper inden for myndig-
hedsudøvelse med et hidtil udækket efteruddannelsesbehov inden for AMU. 
Det drejer sig om faggrupper indenfor AMU-målgruppen, der arbejder med 
praktisk myndighedsudøvelse, primært tilsyn og kontrol, som en væsentlig del 
af det daglige arbejde: Assistenter hos Skat, medarbejdere i fiskerikontrollen, i 
Arbejdstilsynet, og på veterinær og fødevareområdet, skovløbere, klit- og 
strandfogeder, plantekontrollører og tilsynsførende mekanikere under Trafik-
styrelsen. 
Udvalgets gennemgang af området har desuden vist overlappende uddannel-
sesbehov inden for myndighedsudøvelse i forhold til de jobområder, der p.t. er 
dækket af 2701 Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere.  
 
Indholdet i FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse 
FKB 2278 er overordnet en sammenlægning af eksisterende FKB 2673 Opera-
tiv retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning og FKB 2701 kontrol og 
resocialisering af indsatte og asylansøgere. 
 
Jobområdet for den nye FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse er karakteri-
seret ved praktisk myndighedsudøvelse i tilknytning til varetagelse af kontrol-, 
tilsyns – forebyggelsesfunktioner inden for en række forskellige myndigheds-
områder i staten.  
 
Den nye FKB omfatter seks arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK): 

• Udførelse af praktiske myndighedsopgaver 
• Aktivering af frihedsberøvede og asylansøgere 
• Resocialisering af frihedsberøvede 
• Interkulturel kompetence i praktisk myndighedsudøvelse 
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• Konflikthåndtering og sikkerhed ved praktisk myndighedsudøvelse  
• Kommunikation, vejledning og dokumentation ved praktisk myndig-

hedsudøvelse 
 

Forholdet mellem TAK’er i FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse og 
de tidligere FKB´er på området 
Udvalget har vurderet, at der er mange sammenfaldende kompetencer i jobom-
råderne mellem de eksisterende FKB 2673 og FKB 2701. Som nævnt er der 
desuden behov for at få beskrevet kompetencer på nye områder. Endelig udgår 
kompetencer, som alene er rettet mod Politiets jobområde af beskrivelsen. 
 
I den nye FKB 2278 er jobområdebeskrivelsen derfor gennemskrevet med 
udgangspunkt i en ny inddeling af jobområdet, og der er ikke tale om en direk-
te erstatning/overførelse af TAK’erne fra FKB 2673 og FKB 2701. 
Nedenfor vises en oversigt over forholdet imellem TAK´er i 2278 og 
2673/2701: 
 
TAK i 2278 Indholdselementer fra FKB 

2673  
Indholdselementer fra FKB 
2701 

Udførelse af 
praktiske myn-
dighedsopgaver 

• Elementer vedr. afdækning 
og dokumentation. 

• Kompetencer vedr. håndte-
ring af personfølsomme data 
mv., men uden de politispe-
cifikke. 

• Kompetencer vedr. rådgiv-
ning og vejledning af borgere 
om kriminalitetsforebyggelse 

• Kompetencer vedr. kontrol 
og tilsynsvirksomhed indgår, 
men uden de politispecifikke. 

• Kompetencer vedr. borger-
vendt service og dokumen-
tation, men uden de politi-
specifikke. 
 

• Kompetencer vedr. doku-
mentation, håndtering af 
personfølsomme data mv. 

• Kompetencer vedr. forebyg-
gelse af arbejdsmiljøbelast-
ninger 

• Kompetencer vedr. doku-
mentation, adfærdsmønstre 
og personprofiler ifm. kon-
trol og konflikthåndtering af 
frihedsberøvede. 

Aktivering af 
frihedsberøvede 
og asylansøgere 

 De overordnede kompetencer 
fra TAK´en ”Aktivering, ar-
bejdspligt og fritidsorgani-
sering for frihedsberøvede og 
asylansøgere” 
 

Resocialisering 
af frihedsberø-
vede 

 Kompetencer fra TAK´en: 
”Udøvelse af resocialisering og 
integration af frihedsberøvede 
og asylansøgere” 
 

Interkulturel 
kompetence i 
praktisk myndig-
hedsudøvelse 

Kompetencer vedr. samfunds- 
og kulturforhold i relation til 
kriminalitetsforebyggelse. 

De overordnede kompetencer 
fra TAK´en ”Interkulturel 
kompetence i arbejdet med 
indsatte og asylansøgere” 
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Konflikthåndte-
ring og sikker-
hed ved praktisk 
myndighedsud-
øvelse 

Kompetencer vedr. konflikt-
håndtering i forbindelse med 
kontrolopgaver og razziaer, og 
i forhold til borgerne i forbind-
else med tilsyns og kontrol-
virksomhed ved direkte kon-
frontation. 

Kompetencer vedr. kontrol og 
konflikthåndtering ved friheds-
berøvelse og kontrolleret op-
hold, samt permanent konflikt-
beredskab, truende adfærd og 
konfrontationer vedrørende 
indsatte og asylansøgere. Des-
uden kompetencer vedr. sam-
menhæng mellem konflikt-
håndtering og arbejdsmiljø. 
 

Kommunikation 
vejledning og 
dokumentation 
ved praktisk 
myndigheds-
udøvelse 

Kompetencer vedr. anvendelse 
af it, journalisering, sagsbe-
handling mv., kontrol og ind-
beretninger, samt kommunika-
tion med borgerne ifm. rådgiv-
ning og vejledning på området. 

Kompetencer vedr. dokumen-
tation, journalisering, håndter-
ing af personfølsomme data 
mv. samt skriftlig og mundtlig 
bistand til indsatte og asylan-
søgere omkring resocialisering 
mv. 

 
I forbindelse med ansøgningen om godkendelse af FKB 2278 ønsker udvalget 
tilkoblet de mål, som indgår i den eksisterende FKB 2673 Operativ retshån-
dhævelse, forebyggelse og efterforskning og FKB 2701 Kontrol og resocialise-
ring af indsatte og asylansøgere. Der er sket en oprydning og fokusering af det 
udvalg af uddannelser, der indgår i den nye FKB 2278, som løser overlap mel-
lem FKB 2673 og FKB 2701, samt udskiller uddannelser vedrørende politiet, 
så den nye FKB er opdateret ift. de kompetencer, der er behov for på området. 
 
Koordinering 
Udvalget har i ansøgningen oplyst, at FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse 
har været koordineret med alle efteruddannelsesudvalg. Der var ingen be-
mærkninger. 
  
Udbud 
Udvalget indstiller de nuværende udbydere af FKB 2673, Niels Brock, Uddan-
nelsescenter Holstebro og AMU Fyn, og udbyderen af FKB 2701, AMU Fyn, 
til at udbyde den ny FKB 2278. Der er behov for, at de 2 uddannelser, der 
overføres fra 2701 til den nye 2278, også kan udbydes af de to øvrige udbydere 
på området, Niels Brock og Uddannelsescenter Holstebro, primært for at få en 
bedre geografisk spredning af udbuddet og lettere adgang til uddannelserne. 
Udvalget vurderer, at disse udbydere har lærerkompetencer til dette. Der har 
været en aktivitet under 1 årselev på FKB 2701 de seneste to år. 
På baggrund af dette vurderer Styrelsen, at der ikke er tale om en væsentlig 
ændring i udbuddet. 
 
Udvalget foreslår, at minimumsaktiviteten for FKB 2278 sættes til 2 årselever, 
hvilket er på niveau med den nuværende FKB 2673 alene. Dette skal ses i lyset 
af den generelle nedgang i aktiviteten på området. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Styrelsen vurderer, at FKB 2278 praktisk myndighedsudøvelse kan godkendes. 
Ved godkendelse af FKB 2278 Praktisk myndighedsudøvelse, vil FKB 2673 
Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning og FKB 2701 Kon-
trol og resocialisering af indsatte og asylansøgere efterfølgende blive nedlagt. 
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November 2015 
 

 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort efter 3. kvartal 2015. Opgørelsen angiver aktiviteten og forbruget 
samlet for 2015 frem til og med 3. kvartal.  
 
Efter 3. kvartal 2015 ligger den samlede aktivitet på erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse (EVE) målt i årselever 7 pct. lavere end aktiviteten i den 
tilsvarende periode i 2014. Aktiviteten efter 3. kvartal udgør 55 pct. i forhold til 
det budgetterede på finansloven for 2015.  
 
Forbruget på EVE er efter 3. kvartal 2015 steget med 7 pct. i forhold til samme 
periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 59 pct. af det budgetterede på FL 
2015.  
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 3. 
kvartal 2015 ca. 34 pct. af det budgetterede på FL 2015 og ligger 7 pct. lavere 
end forbruget i samme periode i 2014. 
 
GVU-aktiviteten er steget med 122 årselever i forhold til samme periode sidste 
år, hvilket svarer til en aktivitetsstigning på 16 pct. 
 
På det almene område er der sket en stigning på 5 pct. på FVU inkl. rekvireret 
aktivitet efter 3. kvartal 2015 sammenlignet med efter 3. kvartal 2014. For avu er 
der sket en stigning på 16 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 
Aktiviteten på ordblindeområdet er faldet med 16 pct. sammenlignet med 
samme periode sidste år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 1.634 årselever efter 3. 
kvartal 2015. Dette svarer til en stigning på 12 pct. i forhold til samme periode 
sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 3. kvartal 2015 
svarer til 86 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15. 
 
På ordblindeområdet er aktiviteten på 496 årselever efter 3. kvartal 2015, 
svarende til et fald på 92 årselever eller 16 pct. i forhold til efter 3. kvartal 2014. 
Det er femte kvartal i træk, sammenlignet med samme kvartal året før, at 
aktiviteten på ordblindeundervisning har været faldende. Aktiviteten efter 3. 
kvartal udgør 47 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15. 
 
Aktiviteten på avu udgjorde 8.319 årselever efter 3. kvartal 2015, hvilket svarer til 
en stigning på 16 pct. i forhold til efter 3. kvartal 2014. Aktiviteten efter 3. 
kvartal 2015 svarer til 75 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15. 
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede aktivitet efter 3. kvartal 2015 er på 55 pct. af det budgetterede på 
FL 2015, hvilket overordnet set afspejler fald i aktiviteten indenfor FKB, samt en 
stigning i aktiviteten udenfor FKB. Inden for FKB ligger aktiviteten efter 3. 
kvartal 2015 på 50 pct. af det budgetterede, og aktiviteten er 11 pct. lavere end 
niveauet på samme tidspunkt sidste år. Aktiviteten uden for FKB ligger på 84 
pct. af det budgetterede og er steget med 11 pct. i forhold til samme periode i 
2014.  
 
Som det fremgår af tabel 1, er aktiviteten, inden for FKB, faldet på flere fag i 
løbet af 2015, sammenlignet med samme periode sidste år. Der ses fald i 
aktiviteten for IT-fag, ”Organisatoriske” fag og den store gruppe Tekniskfaglige 
og merkantile fag. Ligesom der også ses fald i aktiviteten på SOSU og 
pædagogiske fag sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgang ses hos 
de mindre grupper Almene fag og Individuel kompetenceafklaring. 
 
Der er dog en vis usikkerhed i tallene, grundet en datafejl, hvilket betyder, at de 
faktiske aktivitetstal kan afvige fra disse. Usikkerheden handler om opgørelsen af 
aktivitet afholdt som fjernundervisning. Denne usikkerhed gælder også for 
forbrugsrapporten fra 2. kvartal, hvor den opgjorte aktivitet er for høj ift. den 
reelle. 
 
  
Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

  
Budgetteret 
aktivitet FL 

2015 

Aktivitet 1.-3. 
kvartal 2015 (% af 

budget) 

Aktivitetsændring 
ifht. 1.-3. kvartal 2014 

i % 

IT-fag 242 88 (36%) -15% 
Sprogfag 0 0 (0%) 0% 
Almene fag 36 17 (47%) 6% 
"Organisatoriske" fag 682 282 (41%) -20% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 4.553 2.529 (56%) -5% 
Individuel kompetenceafklaring 54 37 (69%) 20% 
AMU SOSU og pæd. 1.434 558 (39%) -30% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 38 7 - 

I alt (inden for FKB) 7.001 3.518 (50%) -11% 

 
Uden for FKB ses overordnet en aktivitetsstigning i forhold til samme periode 
sidste år. Den mest markante stigning ses for SOSU med en aktivitetsændring på 
409 pct. svarende til 86 årselever. Det skal dog bemærkes, at dette er et mindre 
område, og at aktiviteten på SOSU samtidig er faldet inden for FKB. Herudover 
kan bemærkes en stigning på EUD-enkeltfag på 44 pct. og en stigning på 23 pct. 
for Deltidsuddannelser. På PAU ses derimod et fald på 19 pct. En stor del af 
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forklaringen på den overordnede stigning er, at der er sket en stor stigning i GVU-
aktiviteten i det seneste år. En stigning som kan forbindes med et tilløb til GVU 
forud for dennes ophør i august 2015 med afløb på 6 år.  
 
  
Tabel 2: Aktivitet i årselever – uden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), 
ÅE 

  Budgetteret 
aktivitet FL 2015 

Aktivitet 1.-3. 
kvartal 2015 (% 

af budget) 

Aktivitetsændring ifht. 1.-
3. kvartal 2014 i % 

EUD-enkeltfag 259 337 (130%) 44% 
SOSU 38 107 (281%) 409% 
PAU 748 437 (58%) -19% 
Deltidsuddannelser 35 31 (88%) 23% 
I alt (uden for FKB) 1.080 911 (84%) 11% 
        
EVE i alt (tabel 1+tabel 2) 8.081 4.429 (55%) -7% 

 
Den samlede aktivitet på EVE til og med 3. kvartal 2015 udgjorde således  4.429 
årselever, hvilket svarer til et fald på 7 pct. jf. tabel 2.  
 
Hertil kommer rekvireret aktivitet svarende til i alt 685 årselever vedrørende 6 
ugers jobrettet uddannelse, 128 årselever vedrørende personer med videregående 
uddannelse samt 902 årselever vedrørende øvrig rekvireret aktivitet, jf. tabel 3.  
 
Den samlede aktivitet på EVE (inkl. rekvireret) er faldet med i alt 805 årselever ift. 
samme periode sidste år, svarende til 12 pct. Faldet i antallet af personer med en 
videregående uddannelse skyldes til dels, at kursister med en fem års forældet 
uddannelse nu registreres som ordinær aktivitet.  
 
    

Tabel 3: Aktivitet i årselever på EVE i alt  inkl. rekvireret aktivitet   

  Aktivitet 1.-3. kvartal 2015  
Aktivitetsændring 
ifht. 1.-3. kvartal 

2014 
I alt EVE 6.143 -12% 

Heraf ordinær aktivitet 4.429 -7% 

Heraf 6 ugers jobrettet 685 - 

Heraf personer med en videregående uddannelse 128 -31% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 902 -30% 
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Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 3 pct. sammenlignet med forbruget efter 
3. kvartal 2014, og forbrugsprocenten er på 53 i forhold til det budgetterede på FL 
2015, jf. tabel 4. Det øgede forbrug skyldes til dels det forhøjede taxametertilskud 
ifm. vækstpakken. Det er fortsat for tidligt at konkludere på den fulde effekt af 
vækstpakken. Denne analyse vil blive fortaget på et senere tidspunkt, når 
vækstpakken har haft mulighed for at slå fuldt igennem. Analysen foretages første 
gang efter årsafslutningen for 2015.  
 
  
Tabel 4: Forbrug i mio. kr. – inden for FKB 

  

  Forbrug 

Forbrugsændring ifht. 
1.-3. kvartal 2014 

Budgetteret 
forbrug 1.-3. kvartal 2015 

FL 2015  (% af budget) 
    

IT-fag 19,1 3 (17%) 5% 
Sprogfag 0,0 0 (0%) 0% 
Almene fag 2,8 1 (18%) 28% 
"Organisatoriske" fag 53,9 9 (17%) -1% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 359,7 238 (66%) 9% 
Individuel kompetenceafklaring 4,3 3 (63%) 32% 
AMU SOSU og pæd. 113,3 41 (36%) -21% 
I alt (inden for FKB) 553,1 295 (53%) 3% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling. 

 
Uden for FKB er forbrugsprocenten på 99 pct. af det budgetterede, jf. tabel 5. 
Forbruget er steget med 22 pct. i forhold til samme periode i 2014, hvilket kan 
tilskrives den øgede aktivitet på EUD-enkeltfag og SOSU. Stigningen kommer 
samtidig med ovennævnte markante stigning i GVU-aktiviteten, hvilket kan 
forklare en del af forbrugsstigningen. 
 
Samlet set er forbruget på EVE steget med 7 pct. ift. samme periode sidste år og 
forbrugsprocenten ligger på 59 pct., hvilket skyldes forbrugsstigningen uden for 
FKB. Det ses dog, at det samlede forbrug på EVE følger det forventede forbrug 
for året. 
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Tabel 5: Forbrug i mio. kr. – uden for FKB 

  Budgetteret 
forbrug FL 2015 

Forbrug 
Forbrugsændring 
ifht. 1.-3. kvartal 

2015 

1.-3. kvartal 
2015 

(% af budget) 
EUD-enkeltfag 19,5 34 (173%) 72% 
SOSU 2,9 9 (319%) 429% 
PAU 56,4 37 (66%) -16% 
Deltidsuddannelser 2,6 1 (27%) -1% 
I alt (uden for FKB) 81,4 81 (99%) 22% 
  
EVE i alt (tabel 4+tabel 5) 634,5 376 (59%) 7% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling 

 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 3.kvartal 2015 svarer til 34 pct. af det 
budgetterede på FL 2015, jf. tabel 6. Det svarer til en nedgang på 7 pct. ift. samme 
periode sidste år. 
 
  
Tabel 6: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

  Budgetteret forbrug 
FL 2015 

Forbrug 1.-3. kvartal 
2015  

(% af budget) 

Forbrugsændring ifht. 1.-
3. kvartal 2014 i % 

Godtgørelse 963,6 324 (34%) -8% 
Befordring 66,7 22 (34%) -7% 
Kost & logi 73,4 26 (36%) 1% 
I alt 1.103,7 373 (34%) -7% 
 
Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU udgør den samlede aktivitet 897 årselever efter 3. kvartal 2015. Dette er 
122 flere årselever end samme periode 2014, svarende til en stigning på ca. 16 pct. 
Der er efter 3. kvartal udformet 4.623 GVU-planer, hvilket er en markant stigning 
ift. samme periode i 2014. Dette er dog en uddannelse, der udfases fra 1. august 
2015, hvorfor der tilsyneladende er flere, der har forsøgt at sikre sig muligheden 
for at tage uddannelsen, før muligheden ophørte.  
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Tabel 7: GVU-aktivitet i antal årselever og GVU-planer 
  Årselever GVU-planer 

  Inden for 
 FKB 

Uden for 
FKB 

1.-3. 
kvartal 

1.-3. 
kvartal 

1.-3. 
kvartal 

1.-3. 
kvartal 

2014 2015 2014 2015 
IT-fag 3 0 3 3 0 0 
”Organisatoriske” fag 6 0 4 6 0 0 
Teknisk-faglige og merkantile fag 60 288 242 348 1.234 4.151 
SOSU ÅU 0 105 19 105 88 235 
PAU ÅU 0 435 507 435 402 237 
I alt 69 829 775 897 1.724 4.623 
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Aktivitet på FVU  
I tabel 8-11 er aktiviteten vist på FVU efter 3. kvartal 2015 sammenlignet med 
aktiviteten efter 3. kvartal 2014, opgjort i antal årselever.  
 
For FVU er aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet efter 3. kvartal 2015 på 2.204 
årselever. Det er en stigning på 115 årselever eller 5 pct. i forhold til efter 3. 
kvartal 2014. Årseleverne efter 3. kvartal 2015 er fordelt med 1.700 årselever i 
læsning, hvoraf 47 er årselever på FVU – Start, 412 årselever i matematik og 91 
årselever deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 8.  
 
  
  
Tabel 8: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  1.-3. kvartal 2014 
1.-3. kvartal 

2015 

Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  
FVU – læsning 1.601 1.700 99 (6%) 
- heraf FVU - Start 15 47 32 (213%)  
FVU – matematik 374 412 38 (10%) 
Screening FVU 114 91 -22 (-20%) 
I alt FVU 2.089 2.204 115 (5%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Aktiviteten på FVU, afholdt af driftsoverenskomstparter, efter 3. kvartal 2015 
udgør 60 pct. af den samlede aktivitet. Af tabel 9 fremgår det, at sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund står for den største aktivitet blandt driftsoverenskomst-
parterne. Driftsoverenskomstparterne har øget deres antal af årselever på FVU 
med 9 pct. fra 1.-3. kvartal 2014 til 1.-3. kvartal 2015. 
 

        
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever –
FVU 

  1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  

VUC 867 875 8 (1%) 

Driftsoverenskomstparter 1.222 1.329 107 (9%) 

- heraf Sprogcentre 501 520 19 (4%) 

- heraf folkeoplysning 473 559 86 (18%) 

- heraf erhvervsskoler 169 183 14 (8%) 

- heraf kommunale institutioner 20 15 -5 (-25%) 

- heraf daghøjskoler 42 38 -4 (-10%) 

- heraf private 17 14 -3 (-17%) 

I alt 2.089 2.204 115 (5%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
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Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 1.634 årselever efter 3. kvartal 
2015. Dette svarer til en stigning på 12 pct. i forhold til efter 3. kvartal 2014. 
Antallet af årselever efter 3. kvartal 2015 er fordelt med 1.313 årselever i læsning, 
hvoraf FVU – Start havde 34 årselever, 252 årselever i matematik og 70 årselever 
deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 10. Aktiviteten på FVU ekskl. 
rekvireret aktivitet efter 3. kvartal 2015 svarer til 86 pct. af den budgetterede 
aktivitet på FL15. 
 
  
 
Tabel 10: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU  

  1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  
FVU – læsning 1.189 1.313 124 (10%) 
- heraf FVU - Start 13 34 21 (168%) 
FVU – matematik 211 252 41 (19%) 
Screening FVU 64 70 6 (9%) 
I alt FVU 1.465 1.634 169 (12%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der er afholdt 
af driftsoverenskomstparter efter 3. kvartal 2015 udgør 64 pct. Heraf er det 
sprogcentre og folkeoplysningsforbund, der står for den største aktivitet, jf. tabel 
11. Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, ekskl. 
rekvireret aktivitet, med 14 pct. efter 3. kvartal 2014 til efter 3. kvartal 2015. 
 
  
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  

VUC 552 596 44 (8%) 

Driftsoverenskomstparter 912 1.038 126 (14%) 

- heraf Sprogcentre 438 478 40 (9%) 

- heraf folkeoplysning 287 369 82 (28%) 

- heraf erhvervsskoler 140 156 16 (12%) 

- heraf kommunale institutioner 18 12 -6 (-33%) 

- heraf daghøjskoler 12 9 -3 (-27%) 

- heraf private 17 14 -3 (-17%) 

I alt 1.465 1.634 169 (12%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
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Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 
I tabel 12-13 er aktiviteten vist på ordblindeundervisning for voksne efter 3. 
kvartal 2015 sammenlignet med aktiviteten efter 3. kvartal 2014, opgjort i antal 
årselever.  
 
På ordblindeområdet er aktiviteten på 496 årselever efter 3. kvartal 2015, svarende 
til et fald på 92 årselever eller 16 pct. i forhold til efter 3. kvartal 2014, jf. tabel 12. 
Aktiviteten efter 3. kvartal 2015 udgør 47 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL15. Det er femte kvartal i træk med faldende aktivitet, sammenlignet med 
samme kvartal året før, på ordblindeundervisning efter flere år med stigning i 
aktiviteten.  
 
  
Tabel 12: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne  

  

1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  

I alt 588 496 -92 (-16%) 

 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstpartnerne for 55 pct. af den samlede 
aktivitet målt i årselever efter 3. kvartal 2015. Heraf er det særligt 
folkeoplysningsforbund, der står for en stor del af aktiviteten. Således er 78 pct. af 
aktiviteten hos driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund, jf. 
tabel 13. Driftsoverenskomstparterne har oplevet et fald i aktiviteten på 12 pct. fra 
1.-3. kvartal i 2014 til 1.-3. kvartal i 2015. 
 
  
Tabel 13: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i 
årselever 

  1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  

VUC 280 224 -56 (-20%) 

Driftsoverenskomstparter 308 272 -36 (-12%) 

- heraf sprogcentre 17 12 -5 (-28%) 

- heraf folkeoplysning 235 212 -23 (-10%) 

- heraf erhvervsskoler 26 21 -5 (-20%) 

- heraf kommunale institutioner 15 11 -4 (-27%) 

- heraf daghøjskoler 1 2 1 (124%) 

- heraf private 13 14 1 (4%) 

I alt 588 496 -92 (-16%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
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Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu) 
Af tabel 14 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (avu).  
 
Aktiviteten på avu udgør 8.319 årselever efter 3. kvartal 2015, hvilket svarer til en 
stigning på 16 pct. i forhold til efter 3. kvartal 2014. Aktiviteten efter 3. kvartal 
2015 svarer til 75 pct. af den budgetterede aktivitet på FL 2015.  
 
  
Tabel 14: Aktivitet i årselever – Almen voksenuddannelse (avu) 

  

1.-3. kvartal 2014 1.-3. kvartal 2015 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  

I alt 7.181 8.319 1.138 (16%) 

 
Tabel 15 viser fordelingen mellem kernefag og tilbudsfag på avu. Efter 3. kvartal 
2015 udgør aktiviteten på kernefag 98 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 
aktiviteten på tilbudsfag udgør 2 pct. af den samlede aktivitet på avu. I forhold til 
efter 3. kvartal 2014 er den forholdsvise andel af tilbudsfagsaktiviteten uændret 
efter 3. kvartal 2015. Aktiviteten er højere efter 3. kvartal 2015 sammenlignet med 
efter 3. kvartal 2014 på kernefag. Det følger bl.a. af erhvervsuddannelsesreformen, 
der forventeligt vil medføre øget aktivitet på avu. På tilbudsfag er aktiviteten 
uændret efter 3. kvartal 2015 sammenlignet med efter 3. kvartal 2014.  
 
  
Tabel 15: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

  Antal årselever 
på kernefag 

Antal årselever 
på tilbudsfag 

Kernefag andel af 
avu-aktivitet 

Tilbudsfag andel af 
avu-aktivitet 

1-3. kvartal 2014 7.036 144 98% 2% 
1-3. kvartal 2015 8.175 144 98% 2% 
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Materiale:  Notat november 2015: Oversigt over garantikurser i AMU 
1. april 2015 – 30. september 2015.  
 

Bemærkninger: Ingen. 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontoret for VEU og Tværgående opgaver  November 2015 
 

 

Oversigt over garantikurser i AMU fra 1.april 2015 til 30.september 2015. 

 

I september 2013 blev der indført en ny funktionalitet i Efteruddannelse.dk, hvormed garantikurser 
mærkes og kan fremsøges på tilmeldingsportalen. 

Garantikurser er kurser, som giver en garanti for at kurset afholdes med mindst en deltager, på det an-
noncerede tidspunkt og på det anførte sted. I sjældne tilfælde kan der være pædagogiske og didaktiske 
forhold, som taler for et andet antal. I disse særlige tilfælde kan der fastsættes et minimumdeltagerantal 
på maksimalt fem deltagere, hvilket dog forudsætter, at der er indgået aftale med det relevante efterud-
dannelsesudvalg herom. Det er fx. arbejdsmarkedsuddannelser som ”Teambuilding for selvstyrende 
grupper”, hvor det ikke vil give mening, at kun én person deltager, da deltagerne skal samarbejde for at 
nå kursets mål. 

Ministeriet opgjorde senest antallet af garantikurser i april 2015. Nu har ministeriet og STIL igen lavet et 
dataudtræk fra Efteruddannelse.dk, der viser omfanget af garantikurser i AMU fra den 1. april 2015 og 
frem til udtræksdato 30. september 2015.  

Udtrækket omfatter alle udbudte garantikurser i perioden 1/4 2015 - 30/9 2015, samt omfanget af de 
annoncerede garantikurser på Efteruddannelse.dk fra den 1/10 2015 og frem.  

Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har været udbudt 5.497 garantikurser, svarende til ca. 
18 % af det samlede antal udbudte arbejdsmarkedsuddannelser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra april 2015, som omfattede foregående 6 måneder, at garantikur-
serne udgjorde ca. 21 %.  

Ved gennemgang af talmaterialet er STUK blevet opmærksomme på, at 30-40 % af de udbudte garanti-
kurser og øvrige AMU-kurser har haft 0 tilmeldte. Disse kurser har derfor reelt ikke kunnet gennemfø-
res.  

I tabel 2 og 3, hvor det gennemsnitlige antal kursister på garantikurser og alle AMU-kurser beregnes, er 
der nu renset for disse ”0-kurser”. I perioden var der i gennemsnit 7,7 kursister på de faktisk gennemfør-
te garantikurser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra april 2015, som omfattede foregående 6 måneder, at der i gen-
nemsnit var 8,7 kursister på de faktisk gennemførte garantikurser. 

Fra den 1/10 2015 og frem er der annonceret 4.690 garantikurser, svarende til ca. 15 % af det totale antal 
annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser på Efteruddannelse.dk.  

Nedenunder er samlet en række oversigtstabeller, der viser omfang og kursistantal på udbudte, gennem-
førte og annoncerede garantikurser. Endvidere er garantikurserne fordelt på efteruddannelsesudvalg. 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Overblik over udbudte og annoncerede garantikurser 

  
Udbudte Annoncerede 

1/4 2015 - 30/9 2015 Fra 1/10 2015 og frem 
Garantikurser 5.497 4.690 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 31.229 28.071 
Garantikursers procentvise andel  17,6% 16,7% 
Kilde: STIL oktober 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som 
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 

 

Tabel 2: Antal kursister på de faktisk gennemførte garantikurser 

  

Annonceret mini-
mum deltagerantal 
total og gennem-

snitsligt 

Antal kursister total 
og gennemsnitsligt 

3.465 garantikurser i perioden 1/4 2015 - 30/9 2015 11.852 26.602 
Gennemsnit antal kursister pr. garantikursus 3,4 7,7 
Kilde: STIL oktober 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som 
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser. Således er det annoncerede minimum deltagerantal og antal kursister også opgjort pr. 
arbejdsmarkedsuddannelse/garantikursus og ikke kviknummer/forløbet. Udbudte garantikurser med 0 tilmeldte, som reelt ikke har 
kunnet gennemføres, indgår ikke i tabellen. 

 

Tabel 3: Antal kursister på faktisk gennemførte arbejdsmarkedsuddannelser (total) 

  

Annonceret mini-
mum deltagerantal 

total 
Antal kursister total 

21.271 AMU i perioden 1/4 2015 - 30/9 2015 164.221 190.234 
Gennemsnit antal kursister pr. uddannelse 7,6 9,0 
Kilde: STIL oktober 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Tabellen er opgjort pr. enkelt arbejdsmarkedsuddannelse. Såfremt en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser indgår i et for-
løb/struktur/kviknummer, tæller hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse med. 
Udbudte garantikurser med 0 tilmeldte, som reelt ikke har kunnet gennemføres, indgår ikke i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4. Garantikurser fordelt på efteruddannelsesudvalg 

EUU 

Udbudte garanti-
kurser 

Annoncerede ga-
rantikurser 

1/4 2015 - 30/9 2015 
Fra 1/10 2015 og 

frem 
Bygge-/Anlægsområdet og –Industri 62 1,1% 208 4,4% 

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 
1338 24,3% 1395 29,7% 

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 1486 27,0% 507 10,8% 
Individuel kompetencevurdering 255 4,6% 16 0,3% 
Industriens Fællesudvalg 78 1,4% 52 1,1% 

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 
37 0,7% 11 0,2% 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 27 0,5% 45 1,0% 
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 189 3,4% 84 1,8% 

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 
19 0,3% 20 0,4% 

ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 48 0,9% 41 0,9% 
Tekniske Installationer og Energi 54 1,0% 57 1,2% 
Transporterhvervets UddannelsesRåd 1821 33,1% 2176 46,4% 
Træets Efteruddannelser 83 1,5% 78 1,7% 
AMU total 5.497 100,0% 4.690 100,0% 
Kilde: STIL oktober 2015 på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som 
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddannelsesudvalg er henført i for-
hold til det efteruddannelsesudvalg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse. 30-40 % af de udbudte 
garantikurser har haft 0 tilmeldte og har derfor reelt ikke kunnet gennemføres. 

 

Tabel 5. Udbudte garantikurser og arbejdsmarkedsuddannelser i perioden 01.04.2015 - 30.09.2015 

EUU Antal udbudte 
garantikurser 

Antal udbudte arbejdsmar-
kedsuddannelser i alt 

Garantikursers andel af 
arbejdsmarkedsuddannel-

ser i alt 
Bygge-/Anlægsområdet og –
Industri 62 1400 4,4% 
Handel, Administration, Kom-
munikation og Ledelse 1338 9824 13,6% 
IF & MI - Svejsning og fyrings-
teknik 1486 6257 23,7% 
Individuel kompetencevurdering 255 1049 24,3% 
Industriens Fællesudvalg 78 1526 5,1% 
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-
Konditor-Kødbranchen 37 699 5,3% 
Mejeri- og Jordbrugets Efterud-
dannelsesudvalg 27 557 4,8% 
Metalindustriens Uddannelses-
udvalg 189 1233 15,3% 
Pædagogiske Område og Social 
og Sundhedsområdet 19 1062 1,8% 
ServiceErhvervenes Efteruddan-
nelsesudvalg 48 1195 4,0% 
Tekniske Installationer og Energi 54 578 9,3% 
Transporterhvervets Uddannel-
sesRåd 1821 5602 32,5% 
Træets Efteruddannelser 83 205 40,5% 
AMU total 5.497 31.187 17,6% 



 
 
Note: Der er udbudt 42 arbejdsmarkedsuddannelser indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, 
som ikke kan placeres på udvalg. 
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Punkt 8: VEU-centrenes resultatkontrakter for 2016-2017 

 
    

Materiale:  Notat af 5. november 2015 om VEU-centrenes resultatkon-
trakter for 2016-2017. 
 

Bemærkninger: Som det fremgår af notatet styres VEU-centrene gennem 
to-årige resultatkontrakter. Der skal i efteråret 2015 ud-
vikles nye kontrakter for 2016-2017. 
 
Der lægges op til at videreføre den resultatbaserede kon-
trakt-og finansieringsmodel, der blev indført i 2013, men 
der er fjernet forskellige uhensigtsmæssigheder, som mi-
nisteriet er blevet gjort opmærksom på fra parterne, VEU-
centrene og Foreningen af forstandere og direktører ved 
AMU-centrene. 
 
Grundbevillingen for VEU-centrene er sikret frem til ud-
gangen af 2016 som led i den politiske aftale fra novem-
ber 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. I løbet af 2016 skal der derfor i regerin-
gen tages stilling til bevillingen for 2017 og frem. Dette 
fremgår af FFL16. 
 
Det fremgår desuden af aftalen om vækstpakke 2014, at 
inden initiativet om bedre voksenvejledning udløber i 
2016, skal der tages stilling til, om initiativet skal fortsæt-
te inden for VEU-centrenes ordinære bevilling. 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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VEU-centrenes resultatkontrakter for 2016-17 

VEU-centrene styres gennem toårige resultatkontrakter, som udmønter bevillingen til centrene. Der er 

to afrapporteringsperioder for kontrakterne, dvs. VEU-centrenes resultater opgøres hvert år. I 2014-15 

består kontrakten af 3 indsatsområder med i alt 15 resultatmål. Der skal i løbet af efteråret 2015 udvik-

les nye kontrakter for 2016-17. 

Baggrund om finansiering og kontraktmodel 

Ifølge AMU-lovens § 9e yder ministeren tilskud til VEU-centrene, og tilskuddets størrelse fastsættes på 

de årlige finanslove. 

VEU-centrenes grundbevilling er på 48 mio. kr. i 2016, jf. FFL2016. Hertil kommer 10 mio. kr. fra afta-

len om vækstpakke 2014 til et særskilt initiativ om styrket voksenvejledning. Ca. 15 pct. af bevillingen er 

reserveret til resultatbonus afhængig af VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkontrakten, dvs. hvert 

center har mulighed for en årlig resultatbonus på op til 0,7 mio. kr. 

Grundbevillingen er sikret frem til udgangen af 2016 som led i den politiske aftale fra november 2012 

om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I løbet af 2016 skal der derfor i regerin-

gen tages stilling til bevillingen for 2017 og frem, hvilket også fremgår af FFL2016. 

Det fremgår desuden af aftalen om vækstpakke 2014, at der inden initiativet om styrket voksenvejled-

ning udløber i 2016 skal tages stilling til, om initiativet skal fortsætte inden for VEU-centrenes ordinære 

bevilling.  

I 2013 blev der udarbejdet en ny og mere resultatbaseret kontrakt- og finansieringsmodel for VEU-

centrene. Hensigten med ændringerne var at gennemføre en forenkling, sikre sammenlignelighed på 

tværs af VEU-centrene samt en tydeligere styring, der bl.a. byggede på økonomiske incitamenter for at 

sikre fremdrift. Erfaringen er, at disse hensigter er blevet indfriet, idet det bl.a. er blevet synliggjort hvil-

ke VEU-centre, der klarer sig bedst, og hvilke der har de største udfordringer. 

Det lægges derfor op til at videreføre kontraktmodellen i 2016-17, men dog fjerne forskellige uhen-

sigtsmæssigheder, som ministeriet har erfaret ved bl.a. at lytte til de forskellige input, der løbende er 

blevet fremført af parterne, VEU-centrene og AMU-forstanderforeningen.  
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I de følgende afsnit redegøres for de foreslåede ændringer i VEU-centrenes kontrakter for 2016-17. Det 

er ministeriets samlede vurdering, at der med ændringerne bliver tale om resultatkontrakter med ambi-

tiøse, men heller ikke urealistiske resultatkrav for VEU-centrene i 2016-17. 

Selvom kontrakterne er toårige kan de justeres i 2017, hvis der er behov for det, idet kontrakterne ind-

gås med tydeligt forbehold herfor. Dermed kan kontrakterne ændres i 2017, hvis der fx sker væ-

sentlige ændringer i VEU-centrenes opgaver og bevillinger. Der er også tidligere indgået toårige 

kontrakter med VEU-centrene, selvom bevillingen kun var sikret for ét år. 

Styrkede incitamenter i kontrakterne 

Der indgår både kvantitative og kvalitative resultatmål i kontrakterne. De kvantitative drejer sig bl.a. om 

VEU-aktivitetsmål på centrene (AMU, FVU og AVU) og antal virksomhedsbesøg. Hidtil har målene 

kun udløst point og bonus, hvis VEU-centret fuldt ud har nået det fastsatte mål for fx AMU-

aktiviteten. Det har centrene været utilfredse med, da de dermed har manglet incitamenter, hvis det fx 

har set håbløst ud at nå aktivitetsmålet. Fremover lægges der op til, at VEU-centrene kan opnå et del-

vist point, hvis de opnår en delvis målopfyldelse på min. 70% af det fastsatte mål. Den samlede resul-

tatbonus vil endvidere blive udmålt efter den præcise, samlede målopfyldelse: VEU-centret får fx 85% 

af den maksimale bonus, hvis de opnår en samlet målopfyldelse på 85%. Hidtil er bonus blevet udbetalt 

trinvis efter intervaller af målopfyldelse.  

Der lægges også op til at give større vægt til resultatmålet om, at de virksomheder, som VEU-centrene 

besøger, efterfølgende sender et vist antal medarbejdere på VEU (”VEU-succesraten”). Både virksom-

hedstilfredsheden og VEU-succesraten måles gennem en ekstern evaluering hos et udsnit af de virk-

somheder, som VEU-centret har besøgt. 

Desuden opjusteres måltallene for antal virksomhedsbesøg og ”VEU-succesraten”, idet de fleste centre 

forventes at opfylde måltallene i år. 

Samlet set giver ændringerne bedre og mere fair incitamenter, om end kontraktmodellen også bliver en 

anelse mere kompliceret. 

Forenklinger af kontrakterne 

Der lægges op til at forenkle resultatkontrakterne ved at fjerne nogle resultatmål, som ikke længere er 

relevante i forhold til VEU-centrenes kerneaktiviteter. 
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Det drejer sig om det hidtidige resultatmål for AVU-aktivitet, da AVU typisk har yngre kursister på vej 

til videre uddannelse eller ældre uden for arbejdsstyrken og derfor ikke på samme måde som FVU og 

AMU er erhvervsrettet. AVU er dermed ikke rettet direkte mod beskæftigede i virksomheder og således 

ikke en kerneopgave for VEU-centrene. 

Der lægges også op til at fjerne det nuværende resultatmål for IKV i AMU. Målet har i forvejen været 

omdiskuteret blandt centrene, fordi centrene kan lave mange realkompetencevurderinger til voksne i 

eud-systemet, der blot ikke tæller med som IKV. I den nye erhvervsuddannelse for voksne (euv) skal de 

voksne over 25 år gennemføre en realkompetencevurdering, før de starter på euv’en. Dermed vil IKV i 

AMU miste yderligere relevans som resultatmål for VEU-centrene. I stedet indsættes et nyt resultatmål 

med et konkret måltal for euv-aktiviteten, som en erstatning for den Grundlæggende Voksenuddannel-

se (GVU), der udfases med eud-reformen. 

 

Desuden forenkles kontrakterne ved at sammenskrive nogle af resultatmålene, da de har vist sig at 

overlappe. Det drejer sig primært om resultatmålene i indsatsområdet om regionalt samspil. 

Bl.a. AMU-forstanderforeningen har peget på behovet for at modernisere VEU-centrenes kontrakter så 

de er mere relevante på det udførende led og med mere plads til regionale udfordringer. Dette imøde-

kommes til en vis grad ved de foreslåede forenklinger og sammenskrivninger. Bl.a. er der et stort spille-

rum for VEU-centrene i forhold til at nå de brede resultatmål om regionalt samspil. 

Samlet set indebærer forenklingerne, at der i alt indgår 12 resultatmål i de nye kontrakter, mod 15 resul-

tatmål i de nuværende kontrakter. Resultatmålene opdeles som hidtil på tre indsatsområder: 

1) VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende 

erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. 

2) VEU-centrene medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede 

kompetencer imødekommes. 

3) VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og 

beskæftigelsesindsats. 

 

Øget ambitionsniveau på voksenvejledningsområdet 

Voksenvejledning er et fokusområde for VEU-centrene, som i år skal gennemføre i alt ca. 75.000 vok-

senvejledninger samt udvikle voksenvejledningsstrategier, jf. initiativet om styrket voksenvejledning i 

vækstpakke 2014. 
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Samtidig har EVA udgivet en evaluering om voksenvejledning i september 2015, som bl.a. viser at en 

del institutioner mangler kendskab til VEU-centrenes vejledningsopgave. Derfor lægges der op til, at et 

af målene om voksenvejledning skærpes i 2016-17, så hvert center skal understøtte en samlet strategi 

for alle VEU-centrene, herunder igangsætte nye tiltag, som kvalitetssikrer vejledningen gennem opkvali-

ficering af relevante medarbejdere og udbredelse af kendskabet til voksenvejledningsindsatsen.  

Der er også udviklet en tydeligere afgrænsning af de voksenvejledninger, som centrene kan tælle med, 

idet den nuværende meget brede definition indgår som kritikpunkt i EVA’s evaluering. 

Fokus på VEU for tosprogede 

Det nuværende resultatmål om koordineret samarbejde om udbud af almen og erhvervsrettet VEU 

udvides med et øget fokus på VEU for tosprogede. Der lægges op til en forstærket indsats for tospro-

gedes brug af VEU, og arbejdet skal munde ud i en handlingsplan for, hvordan tosprogedes deltagelse i 

VEU kan øges. 

Resultatmålet har bl.a. afsæt i en EVA-rapport fra 2014, som viste at størstedelen af de tosprogede kur-

sister på AMU ikke anvender de særligt tilrettelagte forløb for målgruppen, men derimod AMU’s ordi-

nære uddannelser. Evalueringen viste også, at ganske få AMU-udbydere står for det meste af aktiviteten 

for tosprogede.  

Resultatmålet kan derudover understøtte eventuelle nye initiativer vedrørende opkvalificering af ny-

ankomne flygtninge. 
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Punkt 9: Status på udvikling af Viskvalitet.dk 

 
    

Materiale:  • Notat: Orientering af VEU-rådet vedr. udvikling af 
Viskvalitet.dk 

• Bilag: Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer 
• Bilag: Udkast til nye fælles spørgsmål 

 
Bemærkninger: Af materialet fremgår det, at de nye fælles spørgsmål i 

Viskvalitet er udarbejdet indenfor rammerne af de anbefa-
linger, som KORA er kommet med, og i tæt dialog med 
KORA og medlemmerne af en arbejdsgruppe bestående 
af bl.a. efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutio-
ner. 
 
VEU-rådet fik i oktober 2014 en kort status for arbejdet 
med Viskvalitet. Som det fremgår af notatet afventer en 
revideret udviklingsplan en afklaring af finansieringsmu-
lighederne i 2016. Herefter vil VEU-rådet få en ny status 
for videreudviklingen af Viskvalitet.dk 
 
 
 

Behandling: Til orientering. 
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Orientering af VEU-rådet vedr. udvikling af Viskvalitet.dk 
 
Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen har i oktober 2014 bedt KORA, Det Natio-
nale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, om at 
udarbejde forslag til nye fælles spørgsmål i spørgeskemaerne i  
Viskvalitet.dk. Spørgsmålene skal blandt andet bidrage til bedre informa-
tion om, hvorvidt kursisterne opnår et relevant læringsudbytte og derved 
bliver bedre rustede til arbejdsmarkedet ved at tage arbejdsmarkedsud-
dannelse. 
 
KORA ’s rapport er offentliggjort på KORA’s hjemmeside jf. følgende 
link: http://www.kora.dk/arbejdsmarked-og-uddannelse/i11077/Nyt-
spoergeskema-skal-skabe-bedre-AMU-kurser 
 
Siden offentliggørelsen af KORA’s rapport Videreudvikling af Vis Kvalitet i 
maj 2015 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i samarbej-
de med Styrelsen for It og Læring (STIL) arbejdet hen i mod et endeligt 
udkast til nye fælles spørgsmål og resultatvisninger i VisKvalitet.dk.  
 
Udviklingen af det endelige udkast er udarbejdet inden for rammerne af 
KORA’s anbefalede spørgeskema og med tæt dialog med KORA.  
 
Den 18. august 2015 afholdt STUK og STIL et dialogmøde med ar-
bejdsgruppen med henblik på at drøfte de nye fælles spørgsmål samt 
fremtidige resultatvisninger i Viskvalitet.dk. I bilag 1 oplistes efteruddan-
nelsesudvalgene, skolerne mv. som indgår i arbejdsgruppen.  
 
I nærværende notat redegøres der på baggrund af dialogmødet med ar-
bejdsgruppen den 18. august 2015 for de nye fælles spørgsmål, svarskala 
samt valg af resultatvisninger i Viskvalitet.dk. 
 
Nye fælles spørgsmål 
I bilag 2 ses en oversigt over de nye fælles spørgsmål i Visvalitet.dk.  
 
De nye fælles spørgsmål er i tråd med KORA’s rapport inddelt i 3 kvali-
tetsdimensioner.  

http://www.kora.dk/arbejdsmarked-og-uddannelse/i11077/Nyt-spoergeskema-skal-skabe-bedre-AMU-kurser
http://www.kora.dk/arbejdsmarked-og-uddannelse/i11077/Nyt-spoergeskema-skal-skabe-bedre-AMU-kurser


  2 

 

 
Der er to spørgsmål inden for kvalitetsdimensionen ”lærerens præstati-
on”. Disse spørgsmål omhandler kursisternes vurdering af underviserens 
evne til at forklare og vise relevansen af undervisningens indhold.  
 
Der er fire spørgsmål inden for kvalitetsdimensionen ”undervisningens 
form og indhold”. Disse spørgsmål omhandler kursisternes vurdering af, 
hvordan undervisningen er planlagt, herunder hvorvidt det har været 
tydeligt for kursisterne, hvad formålet med kurset har været. To ud af de 
fire spørgsmål besvares på en 3-punktsskala, hvorfor de ikke medregnes i 
det samlet gennemsnit. 
 
Der er fem spørgsmål indenfor kvalitetsdimensionen ”kursusudbytte”. 
Disse spørgsmål omhandler, hvorvidt kursisterne vurderer, at de har fået 
noget ud af kurset. Ud af de fem spørgsmål er to af spørgsmålene ude-
lukkende adresseret til beskæftigede, mens et af spørgsmålene udeluk-
kende er adresseret til ledige. Ledige vil således besvare tre spørgsmål 
inden for denne kvalitetsdimension, mens beskæftigede vil svare på fire 
spørgsmål.  
 
Herudover er der tre baggrundsspørgsmål og tre kommentarfelter, hvor 
kursisterne frit kan kommentere kurset og uddybe deres besvarelser.  
 
11-punktsskalaen  
Med henblik på at øge detaljeringsgraden og spredningen i kursisternes 
besvarelser anbefaler KORA en 11-punktsskala fra 0 til 10. Styrelsen 
vurderer, at den større variation i besvarelserne især er vigtig for den 
lokale kvalitetsudvikling.  
 
Endvidere giver 11-punktsskala kursisterne mulighed for at svare katego-
risk nej/uenig til spørgsmålene, ved at sætte kryds ved 0. Kursisternes 
mulighed for at svare kategorisk nej/uenig er brugbar i den videre analy-
se af tilfredshedsspørgsmålene.   
 
Resultatvisninger 
På baggrund af tilbagemeldingen på dialogmødet er det besluttet at vide-
reføre de eksisterende resultatvisninger i den nye version af Viskvali-
tet.dk, samt at undlade at udvikle nye resultatvisninger.  
 
Visning af gennemsnitsberegninger for svar på spørgsmål med 11-punktsskalaer 
Der lægges derfor op til at etablere:  

• Et samlet gennemsnit indenfor hver kvalitetsdimension 
• Et supplement til resultatvisninger på de tre kvalitetsdimensioner 

i form af visning af et samlet gennemsnit for de besvarede til-
fredshedsspørgsmål på 11-punktsskala. 

 
Visning af gennemsnit for hver kvalitetsdimension skal bidrage til en 
mere nuanceret visning af resultater og dermed bidrage til at fokusere og 
konkretisere specielt skolernes drøftelse af resultaterne mere end i dag. 
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Visningen af gennemsnit for svarene på tilfredshedsspørgsmålene med 
11-punktsskalaer indeholder det uvægtede gennemsnit af spørgsmålene, i 
lighed med den visning af samlet gennemsnit, der er i det nuværende 
system, og imødekommer enkelte skolers og efteruddannelsesudvalgs 
ønske om dette. 
 
Visningen indebærer, at kvalitetsdimensionerne fylder forskelligt i gen-
nemsnittet: Lærerens præstation og undervisningens form og indhold 
indgår med hver 2 spørgsmål og kursusudbytte indgår med 5 spørgsmål 
– hvoraf 3 af spørgsmålene besvares af ledige og 4 af spørgsmålene be-
svares af beskæftigede.  
 
Det stemmer overens med styrelsens ønske forud for KORA’s arbejde 
med nye spørgsmål, nemlig at kursusudbytte er af størst betydning i det 
samlede billede af evalueringsresultaterne fra Viskvalitet.dk 
 
Status for udvikling af Viskvalitet.dk 
Rådet fik 23. oktober 2014 en kort orientering om status på den oprinde-
lige udviklingsplan for Viskvalitet.dk fra 2010. Rådet blev i den forbin-
delse stillet en fornyet status og plan i udsigt i foråret 2015.  
 
I 2015 har der været afholdt EU udbud af IT konsulentydelser til STIL, 
og i den forbindelse er der sket et skift af udviklere på opgaven vedrø-
rende Viskvalitet.dk. 
 
I en samlet prioritering af udviklingsopgaver, som den nye udvikler skal 
løse for STIL, er det sammen med STUK blevet besluttet, foreløbig at 
koncentrere indsatsen snævert knyttet til idrifttagning af nye spørgsmål, 
svarskalaer og resultatvisninger. Begrundelsen for dette har været, at æn-
dring af spørgsmål og svarskalaer er de vigtigste indholdsmæssige æn-
dringer af evalueringerne, og det er væsentligt, at disse gennemføres så 
hurtigt som muligt. 
 
I finanslovsforslaget for 2016 er der lagt op til budgetstramninger vedrø-
rende bl.a. ministeriets forsøg- og udviklingsmidler, hvorfor en revideret 
udviklingsplan afventer en afklaring af finansieringsmulighederne i 2016. 
 
Når ovenstående er afklaret, vil rådet få en ny status for videreudvikling 
af Viskvalitet.dk. 
 
Implementering af de nye fællesspørgsmål, svarskala og resultatvisninger 
Det forventes at de nye fællesspørgsmål, svarskala og resultatvisninger 
træder i kraft 1. kvartal 2016.  
 
 
 



VEU-FU den 10. november 2015 
Pkt. 6 Bilag 1 
 

Liste over arbejdsgruppen der var inviteret til 
dialogmøde den 18. august 2015  

 
Efteruddannelsesudvalg 

• Industriens Fællesudvalg 
• HAKL 
• SUS 
• KHRU 

 
AMU-udbydere 

• Selandia CEU 
• Aarhus Tech (deltog ikke) 
• SOSU Esbjerg (deltog ikke) 
• SOSU Sjælland 
• Århus Købmandsskole 
• Niels Brock 
• Roskilde Handelsskole 
• EUC Nordvestsjælland  
• AMU-Vest  

 
ESB-Netværk og UddannelsesBenchmark 

• ESB-Netværket 
• UddannelsesBenchmark 

 
 



 Spørgeskema  

   

Udkast til nye fælles 
spørgsmål 

  

 
 
Kvalitetsdimensioner: 
 

1. Kvalitetsdimension: kursusudbytte 
 

2. Kvalitetsdimension: lærerens præstation 
 

3. Kvalitetsdimension: undervisningens form og indhold 



 Spørgeskema  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Jeg har lært det, der 
var formålet med kurset ....                        □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
2) Det var klart og 
tydeligt, hvad vi skulle 
lære ...............................   

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

3) Undervisningen var 
godt planlagt ...................   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
 

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) Læreren var god til at 
forklare .........................   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
5) Læreren var god til at 
vise sammenhængen til 
det man laver på 
arbejde .........................   

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
6. Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige 
læreres undervisning her: 

 
 
 
 

 
 

7) Længden af dette 
kursus var ....................    □     □     □ 

            

8) Det faglige niveau 
for dette kursus var .......   □     □     □ 

Meget  
enig 

Hverken enig 
eller uenig 

Meget 
 uenig 

For højt Passende For lavt 

For langt Passende For kort 

Meget  
enig 

Hverken enig 
eller uenig 

Meget 
 uenig 
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Har dette kursus givet dig... 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9) lyst til at lære 
mere? ..........................   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

10. Er du i arbejde? 

a) Ja □  

b) Nej □  

 Hvis du er ledig:  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11) Har dette kursus 
givet dig bedre 
mulighed for at finde et 
job? ............................    

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Hvis du er i arbejde:  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12) Er dette kursus 
brugbart for dig i dit 
nuværende job? ............    

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

13) Har dette kursus 
betydet, at du bedre 
kan overtage nye 
opgaver på din 
arbejdsplads, hvis der 
er behov for det? 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

  

I høj grad Delvist Nej 

I høj grad Delvist Nej 

I høj grad Delvist Nej 
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Baggrundsspørgsmål 

14. Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?  
(sæt gerne flere krydser) 

a) Jeg selv ............................................................................................   □ 
b) Min chef eller kommende chef ..............................................................   □ 
c) Min kollega eller tillidsrepræsentant ......................................................   □ 
d) Jobcentret/kommunen .........................................................................   □ 
e) Andre ...............................................................................................   □ 
Skriv, hvem: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

15. Hvad er din uddannelse?  
 

a) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang) .............................   □ 
b) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF) ..........................................   □ 
c) EUX .................................................................................................   □ 
d) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært ........................................................   □ 
e) Videregående uddannelse....................................................................   □ 
f) Andet ..............................................................................................   □ 
Skriv, hvad: _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
16. Her kan du uddybe gode ting ved undervisningen eller kurset.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 5 

17. Her kan du uddybe dårlige ting ved undervisningen eller kurset.  
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Sekretariatet 

 
35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 10: Status på Rigsrevisionens opfølgning på utilsigtet brug af AMU  

(beretning fra 2012) 
 
    

Materiale:  Brev fra Rigsrevisionen om opfølgning af Dagsorden til 
mødet i VEU-rådet den 18. november 2015.  
 

Bemærkninger: Rigsrevisionen afgav i december 2012 en beretning om 
utilsigtet brug af AMU, og påbegynder nu arbejdet med 
en status på de opfølgningspunkter som beretningen og 
Statsrevisorernes bemærkninger gav anledning til. 
 

Behandling: Til orientering. 
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1. Rigsrevisionen afgav i december 2012 en beretning om utilsigtet brug af AMU. Vi forbe-
reder at udarbejde et fortsat notat for at redegøre for status på de opfølgningspunkter som 
beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger gav anledning til. 
 
Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, bl.a. at Ministeriet for Børn 
og Undervisning ikke i tide og i tilstrækkelig grad havde tilpasset sit tilsyn til den øgede ri-
siko for misbrug på AMU- og VEU-området. Statsrevisorerne forventede, at ministeriet 
snarest etablerede et risikobaseret tilsyn med AMU-aktører og a-kasser. 
 
2.  Vi skal følge op på følgende punkter: 
 

Opfølgningspunkter 

 

Indholdet og gennemførelsen af Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn, herunder tilsynets fokus på 
utilsigtet brug af AMU og Taskforce AMU’s arbejde. 

Ministeriet for Børn og Undervisnings dialog med og vejledning af skolerne, herunder ministeriets sam-
lede vejledning om AMU, dokumentationsvejledningen til skolerne og tilsynsportalen. 

Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse og til-
skud til befordring. 

 
 
I. Børn, Undervisning og Ligestillingsministeriets initiativer 

3. Vi gennemgår i det følgende de udestående opfølgningspunkter. Formålet er at klarlæg-
ge, hvad vi ønsker belyst ved denne opfølgning. Vi beskriver kort det enkelte opfølgnings-
punkt, hvilke revisionshandlinger vi vil foretage samt angiver hvilke dokumenter vi forventer 
at basere vores opfølgning på. Hvis ministeriet har andet materiale som kunne være rele-
vant for vores opfølgning, vil vi også gerne bede om at få det fremsendt.  
  

  

Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012)  26. oktober 2015 
 
Journal nr. 2013-5043-2 
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Tilsyn med AMU, herunder ift. utilsigtet brug 
4. Statsrevisorerne bemærkede, at de forventede, at ministeriet snarest etablerede et risi-
kobaseret tilsyn med AMU-aktørerne. 
 
5. Børne- og Undervisningsministeren oplyste i sin redegørelse, at hun var enig i, at til-
synsindsatsen fortsat kunne udbygges og styrkes.  
 
Ministeren oplyste endvidere, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen havde udarbejdet en samlet 
tilsynsplan for hele styrelsens område, herunder AMU- og VEU-området. Planen var gæl-
dende fra 1. januar 2013 til og med 2014. Ifølge planen ville Taskforce AMU udføre opsø-
gende og uanmeldt tilsynsarbejde som et væsentligt element i ministeriets tilsyn med 
AMU. I øvrigt oplyste ministeren, at hun i første halvdel af 2013 vil stille forslag om en æn-
dring af AMU-loven, som skulle medvirke til en større gennemsigtighed af de regler, som 
AMU-skolerne skal efterleve, og sanktioner over for skolerne, herunder reglerne for at mi-
ste godkendelsen til at udbyde AMU. Som opfølgning på lovforslaget lagde ministeren op 
til, at tilsynsindsatsen blev intensiveret. 
 
6. Vi vil følge op på indholdet og gennemførelsen af ministeriets tilsyn og Taskforce AMU’s 
arbejde, herunder om ministeriet i sit samlede tilsyn har fokus på risici for utilsigtet brug af 
AMU. Vi vil gennemgå styrelsens strategi og vejledning for tilsynet med AMU, samt stik-
prøvevis gennemgå tilsynsrapporterne. 
 
Vi skal derfor bede om følgende materiale: 

• Strategi og evt. vejledning for tilsynet med AMU i perioden fra december 2012 
frem til i dag 

• Tilsynsplan og beretning fra 2013 og 2014 
• En komplet liste over foretagne tilsyn i perioden fra 2013 til i dag (til det formål at 

vi kan udvælge en stikprøve). 
 
Ministeriets dialog med og vejledning af skolerne 
7. Det fremgik af beretningen, at kun et fåtal af AMU-skolerne havde kontrolsystemer, der 
svarede til Ministeriet for Børn og Undervisnings anbefalinger. Det betød, at de fleste sko-
ler efter Rigsrevisionens vurdering ikke systematisk og aktivt førte kontrol med, at deres 
kurser levede op til reglerne på området. Dette skærpede behovet for, at ministeriet havde 
fokus på at forebygge utilsigtet brug af AMU gennem et aktivt opsøgende tilsyn og dialog 
med skolerne. 
 
8. Børne- og undervisningsministeren oplyste i sin redegørelse, at ministeriet ville gennem-
føre en række aktiviteter for at understøtte skolernes kontrol med og kvalitetssikring af de-
res egen AMU-aktivitet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ville sammen med skolelederfor-
eningerne udarbejde en samlet dokumentationsvejledning til brug for skolerne. Desuden 
ville ministeriet i løbet af 1. kvartal 2013 udsende en ny, samlet vejledning for hele AMU-
området. Endelig ville ministeriet i 2013 lancere en tilsynsportal, som ville være skolernes 
og offentlighedens samlede indgang til tilsynsindsatsen. Portalen skulle indeholde tilsyns-
afgørelser, best practice-eksempler fra skolerne og vejledning om reglerne. 
 
9. Vi vil følge op på ministeriets dialog med og vejledning af skolerne, herunder ministeriets 
samlede vejledning om AMU, dokumentationsvejledningen til skolerne og tilsynsportalen. 
Vi vil gennemgå ministeriets strategi og vejledning for dialog og vejledning af skolerne, 
samt stikprøvevis gennemgå ministeriets dokumentation for, hvordan ministeriet i praksis 
har været i dialog med skolerne. 
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Vi skal derfor bede om følgende materiale: 

• Samlet vejledning for hele AMU-området fra 1. kvartal 2013 samt evt. opdateret 
version 

• Samlet dokumentationsvejledning 
• Strategi og/eller vejledning for dialog med og vejledning af skolerne 

 
Endvidere skal vi bede ministeriet redegøre for, hvilken dokumentation som kan belyse 
ministeriets dialog med skolerne samt anvendelsen af tilsynsportalen. 
 
Tilsyn med a-kassernes administration af VEU og befordringstilskud  
10. Statsrevisorerne bemærkede, at de forventede, at ministeriet snarest etablerede et ri-
sikobaseret tilsyn med a-kasserne. 
 
11. Det fremgik af beretningen, at Ministeriet for Børn og Undervisning i perioden 2001-
2012 ikke havde ført tilsyn med a-kasserne, der varetog administrationen af VEU-
godtgørelse og tilskud til befordring til ca. 90 % af AMU-kursisterne. Det betød efter Rigs-
revisionens vurdering, at ministeriet ikke havde kendskab til, om a-kasserne havde udbe-
talt VEU-godtgørelse og tilskud til befordring til kursister og virksomheder på et betryggen-
de grundlag. 
 
12. Børne- og undervisningsministeren var enig i, at der var behov for et styrket tilsyn med 
a-kassernes udbetaling af godtgørelse. A-kassernes administration ville derfor også være 
omfattet af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsplan for 2013-2014 ifølge ministeriet. Sty-
relsen ville fremadrettet gennemføre periodiske stikprøvekontroller af a-kassernes admini-
stration af VEU-godtgørelsen. Ministeriet for Børn og Undervisning ville desuden udarbejde 
en VEU-database, der vil indgå som en væsentlig kontrolfunktion af a-kassernes admini-
stration af godtgørelsen. 
 
13. Vi vil følge op på ministeriets tilsyn med a-kassernes administration af VEUgodtgørelse 
og tilskud til befordring. Vi vil gennemgå ministeriets strategi og vejledning for tilsynet med 
a-kassernes administration af VEUgodtgørelse og tilskud til befordring, samt stikprøvevis 
gennemgå tilsynsrapporter med henblik på at sikre at der foretages tilstrækkelige kontrol-
ler. 
 
Vi skal derfor bede om følgende materiale: 

• Strategi og/eller vejledning for tilsynet med a-kasserne i perioden fra 2013 frem til i 
dag 

• En komplet liste over foretagne tilsyn i perioden fra 2013 til i dag (til det formål at 
vi kan udvælge en stikprøve). 

 
Endvidere skal vi bede ministeriet redegøre for status for og anvendelse af VEU-
databasen. 
 
Vi skal bede ministeriet indsende ovenstående materialet senest den 10. november.  
 
Inden for den næste uge tager vi kontakt til jer med henblik på at vi i fællesskab afklarer, 
om der er behov for, at der afholdes et møde. Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I 
velkommen til at kontakte Kasper Sonne Cleemann på tlf. 3392 8482 eller 
på ksc@rigsrevisionen.dk.  
 
 

Med venlig hilsen 
Lene Schmidt 

mailto:ksc@rigsrevisionen.dk
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Sekretariatet 

 
35. møde i VEU-rådet den 18. november 2015 

 
Punkt 11: Status på tilsynssager på AMU-området  

 
    

Materiale:  • Oversigt over tilsynssager på AMU-området  
• Notat om skærpet tilsyn på TUC DEKRA 

 
Bemærkninger: Notatet er oversendt til Folketingets udvalg for Børn og 

Undervisning. 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Kontor for VEU og 
Tværgående opgaver 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
 
 
12. november 2015 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 
  

 

 
Til VEU-rådet 
 
 

Oversigt over tilsynssager på AMU-området, november 2015 

Der er registreret ca. 350 sager. Disse sager omfatter både sager med 
afgørelser om tilbagebetaling af taxametertilskud og/eller VEU-
godtgørelse samt sager, hvor styrelsen ikke har haft noget at bemærke.  

Styrelsen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af taxametertilskud 
og/eller VEU-godtgørelse i 40 sager. Afgørelserne omfatter krav om 
tilbagebetalig af knapt 55 mio. kr., jf. nedenfor.  
 
AMU-sager og afgørelser om tilbagebetaling   
År 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 
Antal sager 18 12 6 2 2 41 
I alt (mio. kr.)  25,8 8,8 9,8 5,0 5,5 54,9 
 
Afgørelserne vedrører eksempelvis ulovlig afkortning af AMU-kurser, 
produktion i forbindelse med kursernes afholdelse i stedet for undervis-
ning eller et forkert indhold i forhold til de AMU-mål, der skulle under-
vises i. TaskForce AMU har siden medio 2012 gennemført 182 tilsynsbe-
søg, jf. nedenfor.   
 
Tilsynsbesøg 2012-2015 
Opmærksomhedspunkt 2012 2013 2014 2015 
Virksomhedsforlagt 7 33 20 14 
Tillægspriser m.v. - 14 7 1 
AMU-mål 10 19 15 9 
Øvrige 8 15 8 2 
I alt 25 81 50 26 
 
Der er for nærværende 7 sager, hvor styrelsen ikke har truffet afgørelse, 
eller sagen endnu ikke er afsluttet. Endvidere er styrelsen i dialog med 
enkelte AMU-udbyderne om allerede trufne afgørelser. 
 
Michael Østergaard 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontor for VEU og Tværgående opgaver 
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Notat om skærpet tilsyn med TUC DEKRA  
 
1. Baggrund 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Styrelsen) har de seneste år ført 
et skærpet tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udbudt af 
TUC DEKRA1.   
 
TUC DEKRA består af fem godkendte AMU-udbydere, der tilsammen 
afholder mere end 25 pct. af al AMU-aktivitet på transportområdet. Der 
henvises til bilag 1 for en beskrivelse af TUC DEKRA.  
 
TUC DEKRA udgør en væsentlig udbyder af AMU på transportområ-
det, og det skærpede tilsyn har været foranlediget af TUC DEKRAs for-
retningsmetoder, der både har resulteret i flere kursister og større mar-
kedsandele, men også i tilsynssager, hvor styrelsen har krævet taxameter-
tilskud tilbagebetalt og udtalt alvorlig kritik af TUC DEKRA.   
 
2. Indledning 
Styrelsen afrapporterer hermed resultatet af det skærpede tilsyn. Notat 
om skærpet tilsyn med TUC DEKRA indeholder følgende hovedafsnit:   
 

• Gennemgang af sager og sanktioner i forhold til TUC DEKRA 
• Kammeradvokatens vurdering af sanktionsanvendelse 
• Tilrettelæggelse af skærpet tilsyn med TUC DEKRA 
• Konklusion på det skærpede tilsyn med TUC DEKRA 

 
Notatet kan læses som en selvstændig afrapportering, men emner og 
sager omtalt i notatet, uddybes i bilag 1-6:   
 

• Bilag 1. TUC DEKRA - organisation, ejerkreds, ledelse og AMU-
aktiviteter (s. 7) 

                                                 
1 TUC DEKRA anvendes som fællesbetegnelse for de 5 selskaber, der pr. 20. maj 2015 
benævnes: DEKRA AMU Center Sjælland A/S, DEKRA AMU Center Hovedstaden 
ApS, DEKRA AMU Center Sydjylland A/S, DEKRA AMU Center Midtjylland ApS og 
DEKRA AMU Center Fyn ApS. 
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• Bilag 2. Gennemgang af udvalgte sager vedrørende TUC DE-
KRA (s.10) 

• Bilag 3. Lærerkvalifikationer (s. 12) 
• Bilag 4. Kammeradvokatens vurdering af sanktionsanvendelse (s. 

13) 
• Bilag 5. Tilrettelæggelse af skærpet tilsyn med TUC DEKRA (s. 

15) 
• Bilag 6. Svar på spørgsmål 82 (alm. del) af 8. januar 2013 til Bør-

ne- og Undervisningsudvalget (s. 17). 
 

Bilag 1-5 har været forelagt TUC DEKRA for faktuelle bemærkninger.   
 
3. Gennemgang af sager og sanktioner vedrørende TUC DEKRA 
Der er i perioden 2011 til 2015 registreret knapt 50 sager vedrørende 
TUC DEKRA, jf. tabel 1.   
 
Tabel 1. AMU-sager vedrørende TUC DEKRA 
År 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 
AMU-sager 6 8 14 11 10 49 
 
Sagerne har haft forskellig karakter og konsekvenser, som har omfattet:  
 

• Tilbagebetaling af taxametertilskud og begrænsning af udbuds-
godkendelser 

• Kritik af specifik adfærd, hvor TUC DEKRA er blevet bedt om 
at følge op på bestemte forhold samt  

• Sager, der er afsluttet uden væsentlige kritikpunkter.  
 

Sagerne opsummeres i afsnit 3.1 til 3.3 efter denne tredeling. For en me-
re detaljeret gennemgang af udvalgte sager vedrørende TUC DEKRA 
henvises til bilag 2.  
 
3.1 Tilbagebetaling af taxametertilskud og begrænsning af udbudsgod-
kendelser 
Styrelsen har i syv sager truffet afgørelse om tilbagebetaling af taxameter-
tilskud og/eller erstatning af VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).  
 
Disse sager omfatter krav om tilbagebetaling af i alt 12,2 mio. kr., heraf:  
 

• 8,6 mio. kr. i taxametertilskud og  
• 3,6 mio. kr. i VEU-godtgørelse.  

 
Fem sager fra 2011 og 2012 vedrører ulovlig afkortning af AMU-kurser 
(i nogle tilfælde med hele dage) og AMU-kurser afholdt med et fagligt 
indhold, der ikke var i overensstemmelse med formålet med kurserne.   
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I de to alvorligste sager traf styrelsen også afgørelse om at fratage TUC 
DEKRA muligheden for at udbyde bestemte AMU-kurser (AMU-mål), 
jf. afsnit 4 om Kammeradvokatens vurdering af sanktionsanvendelse.   
 
To sager fra 2014 og 2015 vedrører udbetalt VEU-godtgørelse på et for-
kert grundlag, da kursisterne ikke var i reel og faktisk beskæftigelse, og en 
sag omhandlede ulovlig afkortning af AMU-kurser, da transporttid blev 
medregnet som undervisningstid. 
 
Afgørelser om tilbagebetaling af taxametertilskud og/eller erstatning af 
VEU-godtgørelse fremgår af tabel 2.  
 
Tabel 2. Afgørelser om tilbagebetaling af statstilskud mv. 
År 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 
Afgørelser  1 4 - 1 1 7 
I alt (mio. kr.) 4,7 3,6 - 2,5 1,4 12,2 
 
3.2 Kritik af specifik adfærd, hvor TUC DEKRA er blevet bedt om at 
følge op på bestemte forhold 
13 sager har givet anledning til kritik og bemærkninger, som TUC DE-
KRA skulle følge op på. TUC DEKRA er eksempelvis blevet bedt om at 
følge op i forhold til:  
  

• undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse 
• kursernes normerede varighed (afholdt hos udliciteringspartner) 
• manglende ansættelseskontrakter hos undervisere  
• uoverensstemmelse mellem annoncering og kursernes afholdel-

sessted/manglende afholdelse  
• kurser udbudt uden for eget geografiske dækningsområde. 

 
I forbindelse med opfølgning på undervisningens tilrettelæggelse og gen-
nemførelse er der konstateret et uddannelsesefterslæb i forhold til fastan-
satte undervisere hos TUC DEKRA. Dette efterslæb er nærmere be-
handlet i bilag 3 om lærerkvalifikationer.    
 
3.3 Sager, der ikke har givet anledning til væsentlige kritikpunkter  
29 sager har ikke givet anledning til væsentlige kritikpunkter.   
 
4. Kammeradvokatens vurdering af sanktionsanvendelse 
I to sager fra 2011 og 2012 vurderede styrelsen, at TUC DEKRA syste-
matisk havde overtrådt AMU-reglerne og i væsentlig grad misligholdt 
godkendelsen til at udbyde AMU.  
 
Styrelsen rådførte sig derfor med Kammeradvokaten om muligheden for 
yderligere sanktionsanvendelse, udover tilbagebetalingskrav og fratagelse 
af muligheden for at udbyde bestemte AMU-kurser.  
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Kammeradvokaten vurderede, at styrelsen udnyttede mulighederne for at 
sanktionere TUC DEKRA fuldt ud i forhold til gældende regler, og at 
yderligere sanktioner ikke ville være proportionalt, da det ønskede formål 
- at undgå fremtidige regelovertrædelser - kunne opnås gennem et øget 
tilsyn. 
 
For en uddybning henvises til bilag 4 om Kammeradvokatens vurdering 
af sanktionsanvendelse.   
 
5. Skærpet tilsyn med TUC DEKRA 
Det skærpede tilsyn har været tilrettelagt synligt og udadvendt ved uan-
meldte tilsynsbesøg gennemført af TaskForce AMU, jf. også anbefalinger 
i Rigsrevisionens beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU.  
 
TaskForce AMU har i perioden august 2012 til april 2015 gennemført 34 
uanmeldte tilsynsbesøg hos TUC DEKRA. Tilsynsbesøgene har været 
tilrettelagt og gennemført med fokus på særlige risiko-områder eller op-
mærksomhedspunkter og på baggrund af viden indsamlet fra tidligere 
sager.   
 
Der har fx været fokus på AMU afholdt på ”skæve” tidspunkter – aften- 
og weekendkurser - udliciteret AMU, VEU-godtgørelse og om kursister-
ne har været i faktisk og reel beskæftigelse, undervisningens tilrettelæg-
gelse samt målopfyldelse i forhold til de emner kurserne skulle indehol-
de. 
 
Tilsynsbesøgene har desuden givet mulighed for kontrol og opfølgning i 
forhold til de ”basisoplysninger”, der danner grundlag for udbetaling af 
statstilskud. Det gælder eksempelvis protokol og tilstedeværelse af kursi-
ster, kursernes varighed i forhold til den normerede undervisningstid 
m.v.  
 
I forbindelse med det skærpede tilsyn er der også fulgt op på, om kursi-
sterne har modtaget kursusbeviser og om tilfredshedsmålingssystemet, 
VisKvalitet, har været anvendt som forudsat. VisKvalitet giver mulighed 
for at følge kursisternes tilfredshed med kurser udbudt af TUC DEKRA.  
 
Tilsynsbesøgene indgår i oversigten over sager, jf. tabel 1 og 2. Endvide-
re henvises til bilag 5 for en mere uddybende beskrivelse af TaskForce 
AMU’s tilrettelæggelse og gennemførelse af tillsyn med TUC DEKRA.   
 
6. Konklusion på det skærpede tilsyn med TUC DEKRA 
Det er styrelsens vurdering, at der for perioden 2011 til 2015 har været 
mange sager og eksempler på sager med alvorlige regelovertrædelser. 
Dette har bl.a. resulteret i syv afgørelser med krav om tilbagebetaling af 
taxametertilskud og/eller VEU-godtgørelse for i alt 12,2 mio. kr.  
 



  5 

 

Der er også styrelsens vurdering, at de alvorligste sager kan henføres til 
perioden frem til og med 2012, heraf særligt to sager, hvor reglerne efter 
styrelsen vurdering systematisk blev tilsidesat, og udbudsgodkendelsen i 
væsentlig grad misligholdt, da kurserne blev afkortet med hele dage og 
havde et fagligt indhold, der ikke var i overensstemmelse med formålet 
med kurserne.  
 
Styrelsen finder, at de to sager fra 2014 og 2015 vedrørende VEU-
godtgørelse udbetalt på et forkert grundlag og transporttid medregnet 
som undervisningstid, var alvorlige, men i højere grad udspringer af kriti-
sable misforståelser vedrørende gældende regler og praksis.  
 
Efter styrelsen vurdering er der på baggrund af resultaterne af det skær-
pede tilsyn ikke grundlag for yderligere tilsynsmæssige reaktioner i for-
hold til TUC DEKRA’s udbudsgodkendelser, idet der er et klart øget 
fokus på overholdelse af gældende regler sammenlignet med tidligere. 
Der henvises til bilag 6 om svar på spørgsmål 82 (alm. del) af 8. januar 
2013. 
 
Det skærpede tilsyn har vist, at TUC DEKRA særligt i de seneste år som 
hovedregel hurtigt og konsekvent har fulgt op på sager, der har givet 
anledning til kritik. 
 
Styrelsen har ved to sager i første halvdel af 2015 konstateret, at TUC 
DEKRA omgående har afbrudt samarbejdet med en udliciteringspartner 
som følge af uregelmæssigheder i den normerede undervisningstid, og 
skærpet deres egenkontrol i forhold til en udliciteringspartner, hvor til-
rettelæggelsen af undervisningen gav anledning til kritiske bemærkninger.  
 
I denne forbindelse skal det også bemærkes, at TUC DEKRA på eget 
initiativ den 14. september 2015 har henvendt sig til styrelsen og gjort 
styrelsen opmærksom på uregelmæssigheder konstateret ved et AMU-
kursus afholdt hos en af deres udliciteringspartnere. Styrelsen er ved at 
følge op på denne henvendelse.   
 
Styrelsen har noteret sig, at den øverste ledelse i TUC DEKRA er udskif-
tet, og at den nye ledelse klart har tilkendegivet overfor styrelsen, at TUC 
DEKRA ikke accepterer regelovertrædelser, og omgående følger op på 
spørgsmål eller kritik rejst af styrelsen.  
 
Det skal dog også bemærkes, at den resoluthed og hurtige opfølgning 
ikke altid er at finde på områder, hvor styrelsen endnu ikke har haft fo-
kus i forbindelse med tilsynet. Eksempelvis er det først i forbindelse med 
et konstateret uddannelsesefterslæb i 2015 blandt undervisere hos TUC 
DEKRA, at der ifølge det oplyste sættes massivt ind med henblik på 
opkvalificering af fastansatte faglærere.  
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Styrelsen har samtidig konstateret, at TUC DEKRA er en meget ser-
viceminded AMU-udbyder, som eksempelvis tilbyder uddannelsesplan-
lægning og tilmelding af virksomheders ansatte uden at opkræve betaling 
for dette. TUC DEKRA tilbyder også ”Job-garanti” til kursister efter 
gennemført AMU-kursus indenfor godstransport, bus og taxa. Udviklin-
gen i disse serviceydelser vil styrelsen fortsat følge. 
 
Det er styrelsens samlede vurdering, at der på baggrund af resultatet af 
det skærpede tilsyn, ikke længere er grundlag for at opretholde et generelt 
skærpet tilsyn med TUC DEKRA, men i stedet en fokuseret tilsynsind-
sats på specifikt udvalgte områder. Et sådan tilsyn vil blandt andet om-
fatte det konstaterede uddannelsesefterslæb blandt fastansatte faglærere 
samt afslutning af enkeltsager som følge af det normale tilsyn med sekto-
ren.  
 
 
 
 
Michael Østergaard 
Lokal tlf.: 25502 
Kontor for VEU og Tværgående opgaver 
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Bilag 1. TUC DEKRA – organisation, ledelse, ejerkreds og AMU-
aktiviteter  
 
Organisation 
TUC DEKRA anvendes som fællesbetegnelse for fem private godkendte 
AMU-udbydere. Firmanavne benyttet i perioden 2011 til og med 20. maj 
2015 (nuværende navn øverst) fremgår af oversigten.  
 

TUC DEKRA Placering (og afde-
linger) 

- DEKRA AMU Center Sjælland A/S 
- Transportuddannelsescenter A/S 

Brøndby (Helsinge, 
Hillerød og Rønne) 

- DEKRA AMU Center Hovedstaden 
ApS 

- Strandens UddannelsesCenter ApS 

Ishøj 

- DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 
- AMU Center TUC Syd A/S 
- Transportuddannelsescenter Syd A/S 

Vejen (Rødekro) 

- DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 
- AMU CenterMidtjylland ApS 
- Dansk Vognmandsskole 
- Vestjysk Storvognsskole 

Skjern (Brabrand, 
Viborg, Silkeborg, 
Herning og Ran-
ders) 

- DEKRA AMU Center Fyn ApS 
- Uddannelsescenter Fyn ApS  

Odense (Vejle, Kol-
ding og Esbjerg) 

Kilde: TUC DEKRA’s hjemmeside og materiale af 1. juni 2015 indsendt til styrelsen. 
 
TUC DEKRA udbyder arbejdsmarkedsuddannelser på 21 forskellige 
adresser, og er godkendt til at udbyde AMU i fire af de fem geografiske 
dækningsområder, der tilsammen omfatter hele landet. Nordjylland er 
således det eneste sted, hvor TUC DEKRA i øjeblikket ikke er godkendt 
som AMU-udbyder, men der pågår i øjeblikket sonderinger herom.   
 
TUC DEKRA indgår løbende aftaler om udlicitering og udlægning af 
AMU-udbud. For nærværende er der indgået aftaler om udlicitering med 
Scania, Down Town og Øens Transport Uddannelser.   
 
Foruden fem godkendte AMU-udbydere indgår også et køreteknisk an-
læg i TUC DEKRA. Selskabet DEKRA Køreteknisk Anlæg Fyn A/S 
opkøbte i 2012 et køretekniske anlæg i Ellested på Fyn som konkursbo 
efter Dansk Kørelærerunion. DEKRA Køretekniske Anlæg Fyn A/S er 
ikke godkendt som AMU-udbyder.  
 
TUC DEKRA benytter bl.a. det køretekniske anlæg i forbindelse med 
afholdelse af AMU-kurser i køreteknik, men benytter også køretekniske 
anlæg i andre dele af landet.  
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Endelig omfatter TUC DEKRA også virksomheden DEKRA Job A/S, 
der er en privat aktør, der bl.a. hjælper kommunernes Jobcentre med at 
få ledige i arbejde.    
 
Ejerkreds og ledelse 
De enkelte selskaber i TUC DEKRA ejes helt eller delvist af DEKRA 
Akademie A/S. 100 pct. af Uddannelsesskabet af 1. maj 2012 blev i for-
året 2012 opkøbt af den tyske virksomhed DEKRA. DEKRA er ifølge 
egne oplysninger en non-profit organisation, der geninvesterer overskud 
i udvikling og ny teknologi og forskning.  
 
Med DEKRAs overtagelse af DEKRA Akademie A/S, har ejerkredsen i 
TUC DEKRA også ændret sig. Den øverste ledelse i TUC DEKRA er 
en anden i dag sammenlignet med tidligere, og den nye ledelse har bl.a. 
klart tilkendegivet overfor styrelsen, at TUC DEKRA ikke accepterer 
regelovertrædelser og omgående følger op på spørgsmål eller kritik rejst 
af styrelsen.  
 
Den nye ledelse hos TUC DEKRA lægger ifølge det oplyste også afstand 
til tidligere ejeres kritisable tilrettelæggelse af AMU-udbuddet, og har 
med henblik på at sikre regeloverholdelse ligeledes iværksat en løbende 
egenkontrol af deres udbud af AMU, og foregår løbende hos de enkelte 
udbydere.  
 
AMU-aktiviteter m.v.   
TUC DEKRA har i perioden 2011 til 2014 haft et stigende antal AMU-
kursister, og øget sin procentandel af det samlede antal kursister på 
transportområdet.  
 
Tabellen viser antal AMU-kursister i alt på transportområdet gennemført 
af både offentligt og private godkendte AMU-udbydere, antal AMU-
kursister hos TUC DEKRA, og hvor stor en procentandel disse kursister 
udgør på transportområdet.  
 
Kursister og procentandel på transportområdet 
 2011 2012 2013 2014 
Antal kursister i alt 84.023 86.844 93.120 104.318 
- kursister TUC DEKRA   14.850 16.060 18.461 26.724 
-%-andel TUC DEKRA  17,7 18,5 19,8 25,6 
Kilde: UVM’s Statistikbank. 
 
 
TUC DEKRA har overfor styrelsen - senest den 1. juni 2015 - oplyst, at 
kundeservice prioriteres meget højt, hvorfor der som led i et højt ser-
viceniveau over for kunderne (virksomheder) også tilbydes ydelser, der 
kan understøtte AMU-aktiviteterne.  
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• Udarbejde og koordinere kort- og langtidsplanlægning af uddan-
nelsesbehov for virksomhedens ansatte 

 
• Skabe overblik over virksomhedens samlede uddannelsesaktivite-

ter hos TUC DEKRA, herunder hvilke ansatte der har været på 
hvilke kurser samt deres fremmøde.  
 

• Vejlede om eller bistå virksomhedens tilmeldinger via ”efterud-
dannelse.dk”. 

 
• Huskeservice – der fx kan give besked om, hvornår virksomhe-

dens ansatte skal have fornyet certifikater (eksempelvis EU-
efteuddannelse og ADR). 

 
• ”Job-garanti-ordning”, hvor kursisterne garanteres et job efter 

endt AMU-kursus på en virksomhed, der samarbejder med TUC 
DEKRA. 
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Bilag 2. Gennemgang af sager med TUC DEKRA 
I kronologisk rækkefølge gennemgås de 7 sager vedrørende TUC DE-
KRA, hvor der er truffet afgørelse om tilbagebetaling af taxametertilskud 
og/eller VEU-godtgørelse.  
 
Afgørelse - 2011 

• Afgørelse om tilbagebetaling af 4,7 mio. kr. i tilskud udbetalt til 
Transportuddannelsescenter A/S for afholdelse af AMU-mål 
45122 ”Køreteknik”. Kurserne blev ikke som foreskrevet afholdt 
over to dage i henhold til den handlingsorienterede målformule-
ring, men som kurser af en dags varighed med en frivillig opfølg-
ningsdag. Udbudsretten til disse kurser frataget.  

 
Afgørelser - 2012 

• Afgørelse om tilbagebetaling af 0,15 mio. kr. i tilskud udbetalt til 
Transportuddannelsescenter A/S for afholdelse af AMU-mål 
45266 ”Befordring af bevægelseshæmmede”. Kurserne blev ikke 
som foreskrevet afholdt over 5 dage i henhold til den handlings-
orienterede målformulering, men blev afkortet til en varighed af 
2 eller 3 dage. Endvidere blev der opkrævet deltagerbetaling for 5 
dage fra kursister, selv om de kun deltog i 2 eller 3 dage med 
henvisning til, at der var givet merit. Der kan ikke gives merit på 
arbejdsmarkedsuddannelser, men den maksimale varighed kan 
afkortes i forhold til den enkelte deltagers forudsætninger og mu-
lighed for at nå uddannelsens mål (dette forudsætter en individu-
el vurdering af den enkelte kursists kompetencer i forhold til det 
pågældende AMU-mål).    

 
• Afgørelse om tilbagebetaling af 1,1 mio. kr. i tilskud udbetalt til 

Transportuddannelsescenter A/S) for afholdelse af AMU-mål 
45079 ”Transportpapirer inden for vejtransport” og erstatning af 
VEU-godtgørelse for 0,9 mio. kr. AMU-kurserne var ikke tilret-
telagt med det korrekte indhold i forhold til målbeskrivelsen for 
den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse. Udbudsretten til dis-
se kurser frataget.  
 

• Afgørelse om tilbagebetaling af 1,4 mio. kr. i tilskud udbetalt til 
TransportuddannelsesCenter Syd A/S for afholdelse af AMU-
mål 45122 ”Køreteknik”. Kurserne blev ikke som foreskrevet af-
holdt over to dage i henhold til den handlingsorienterede mål-
formulering, men som kurser af en dags varighed.  

 
Afgørelse - 2014 

• Afgørelse om erstatning af 2,5 mio. kr. i VEU-godtgørelse udbe-
talt til Uddannelsescenter Fyn ApS i forbindelse med AMU-mål 
45572 ”Dansk som andet sprog for flygtninge/indvandrer”. Kur-
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susdeltagerne modtog VEU-godtgørelse selv om de ikke var i re-
el og faktisk beskæftigelse, og godtgørelsen blev udbetalt på et 
forkert grundlag. Det skal bemærkes, at tilsynssagen begyndte før 
TUC DEKRA opkøbte Uddannelsescenter Fyn ApS. 

 
Afgørelse - 2015 

• Afgørelse om tilbagebetaling af 1,1 mio. kr. i tilskud udbetalt til 
Transportuddannelsescenter A/S for AMU-mål 42903 ”Køre-
teknik ajourføring”, og erstatning af 0,3 mio. kr. VEU-
godtgørelse. Kurserne blev ikke som foreskrevet afholdt af en 
dags varighed i henhold til den handlingsorienterede målformule-
ring, men som kurser, hvor transporttid blev medregnet som un-
dervisningstid.  

 
I forbindelse med behandlingen af den seneste afgørelse påpegede TUC 
DEKRA, at praktisk talt alle skoler, der udbyder køreteknik, vil være 
tvunget til at afholde undervisningen på et køreteknisk anlæg, der ikke 
ligger på skolens område.  
 
TUC DEKRA ønskede i forbindelse med afholdelse af AMU-mål 42903 
”Køreteknik ajourføring” at benytte TUC DEKRAs eget køretekniske 
anlæg ved Ellested på Fyn, således at kursisterne skulle transporteres fra 
Københavnsområdet til Fyn og retur.  
 
6 andre AMU-udbydere blev derfor med henblik på at få vished om pro-
blemets evt. omfang (4 offentligt godkendte udbydere og 2 private god-
kendte udbydere) kontaktet om praksis vedrørende transport til og fra 
køretekniske anlæg i forbindelse med afholdelse af AMU-mål i køretek-
nik.  
 
Samstemmende oplyste disse udbydere, at kursister til de pågældende 
kurser møder ind på det køretekniske anlæg, hvor undervisningen finder 
sted, og at undervisningen svarer til den normerede undervisningstid. 
Endvidere har TaskForce AMU ved uanmeldte tilsynsbesøg på Sjælland 
og Jylland efterprøvet og fået bekræftet, at denne praksis finder anven-
delse.  
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Bilag 3. Lærerkvalifikationer  
Lærerkvalifikationer er en vigtig kvalitetsparameter for AMU’s kvalitet, 
og der stilles derfor specifikke krav i lovgivningen til AMU-lærernes kva-
lifikationer. Styrelsen har på den baggrund haft specifikt fokus på under-
visernes lærerkvalifikationer hos TUC DEKRA.  
 
Formelle krav til lærerkvalifikationer 
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 734 af 21. juni 2013 om arbejdsmar-
kedsuddannelser, at det er AMU-udbyderen, der har ansvaret for lærer-
nes kvalifikationer (§ 14) og for, at lærerne gennemfører den nødvendige 
kvalificering i form af relevant efteruddannelse. Det fremgår også af be-
kendtgørelsen, at læreren i almindelighed påbegynder relevant uddannel-
se senest et år efter at være begyndt at undervise, herunder at undervisere 
ansat før den 1. juli 2013 senest efter 6 år skal have opnået kvalifikatio-
ner svarende til niveauet i pædagogisk diplomuddannelse (§14, stk. 3).    
 
TUC DEKRA er blevet bedt om at indsende relevant materiale til brug 
for styrelsens vurdering af faglærernes kvalifikationer i forhold til gæl-
dende krav.  
 
Styrelsen har på baggrund af oplysningerne fra TUC DEKRA konstate-
ret et efterslæb i forhold til relevant efteruddannelse af ansatte faglærer: 
 

• 4/5 af faglærerne ansat før 2014 har endnu ikke påbegyndt rele-
vant efteruddannelse, men forventes tilmeldt pædagogisk di-
plomuddannelse inden udgangen 2015.  

• 22 faglærer har haft ansættelse siden 2009 eller tidligere. Af disse 
personer er seks fritaget for efteruddannelse på niveau med pæ-
dagogisk diplomuddannelse, mens de øvrige 16 forventes til-
meldt pædagogisk diplomuddannelse inden udgangen af 2015.  

 
Stikprøve blandt offentligt godkendte udbydere 
Til sammenligning kan det oplyses, at styrelsen har foretaget en stikprøve 
blandt fem offentligt godkendte AMU-udbydere om fastansatte faglærere 
og kompetenceudvikling.  
 
Stikprøven viser umiddelbart, at disse offentligt godkendte AMU-
udbydere generelt har en større andel af fastansatte lærer, der allerede 
har, eller er i gang med, kompetenceudvikling med henblik på at opnå 
kvalifikationer svarende til niveauet i pædagogisk diplomuddannelse. 
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Bilag 4. Kammeradvokatens vurdering af muligheden for anven-
delse af yderligere sanktioner 
I to sager fra 2011 og 2012, hvor styrelsen krævede i alt 6,7 mio. kr. til-
bagebetalt, var det styrelsens vurdering, at TUC DEKRA systematisk 
havde overtrådt AMU-reglerne og i væsentlig grad misligholdt deres 
godkendelse til at udbyde AMU.  
 
Styrelsen frakendte de berørte AMU-udbydere muligheden for at udbyde 
de AMU-mål, der indgik i sagerne, og rådførte sig også med Kammerad-
vokaten om muligheden for yderligere tilsynsmæssige sanktioner bl.a. i 
forhold til udbudsgodkendelserne hos øvrige AMU-udbydere i TUC 
DEKRA.  
 
Kammeradvokaten blev bedt om at vurdere mulighederne for at styrel-
sen også kunne: 
 

• Tilbagekalde hele AMU-godkendelsen til at udbyde arbejdsmar-
kedsuddannelser for den udbyder, der var ansvarlig for sagen, og 
ikke kun de AMU-mål, der indgik i sagen. 

• Tilbagekalde godkendelsen til at udbyde arbejdsmarkedsuddan-
nelser for andre udbydere i  TUC DEKRA, selv om disse udby-
dere ikke direkte var involveret i eller ansvarlig for sagen.  

 
Det var Kammeradvokatens vurdering, at misligholdelse af udbudsgod-
kendelsen havde en sådan karakter og omfang, at det kunne begrunde 
tilbagekaldelse af godkendelsen til at udbyde de AMU-mål, der indgik i 
sagerne.  
 
Kammeradvokaten lagde i sin vurdering særlig vægt på, at det er et 
grundlægende element ved udbud af AMU-kurser, at uddannelsesmålet, 
herunder ikke mindst den fastsatte varighed, overholdes.  
 
Kammeradvokaten lagde også til grund, at AMU-kursernes varighed er 
et af de få helt klare og målbare punkter i uddannelsesmålet, som herud-
over indeholder betydelige grader af frihed for kursusudbyderen til at 
tilrettelægge undervisningen.  
 
Kammeradvokaten vurderede tillige, at såfremt udbudsgodkendelsen til 
overhovedet at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser blev tilbagekaldt, 
som følge af regelbrud i forhold til et enkelt AMU-mål, så ville der være 
tale om en særdeles indgribende afgørelse, idet det blev lagt til grund, at 
udbyder derved blev frataget en væsentlig del af sit indtægtsgrundlag og 
sine muligheder for erhvervsudøvelse, hvilket blev vurderet som værende 
for vidtgående.  
 
Med hensyn til spørgsmålet om at tilbagekaldelse udbudsgodkendelser 
fra andre AMU-udbydere tilknyttet TUC DEKRA, så ville formålet med 



  14 

 

en egentlig tilbagekaldelse efter Kammeradvokatens vurdering lige såvel 
kunne opnås med en løbende kontrol af AMU-udbyderne, og det ville 
således være uproportionalt at tilbagekalde de interesseforbundne AMU-
udbyders udbudsgodkendelser.  
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Bilag 5. Tilrettelæggelse af skærpet tilsyn med TUC DEKRA  
 
Tilrettelæggelse 
Det skærpede tilsyn har bl.a. været tilrettelagt som synligt og udadvendt 
ved uanmeldte tilsynsbesøg gennemført af TaskForce AMU, jf. også 
anbefalinger i Rigsrevisionens beretning nr. 3/2012 om utilsigtet anven-
delse af AMU.  
 
Det skærpede tilsyn har været tilrettelagt med fokus på særlige risiko-
områder eller opmærksomhedspunkter. Der har fx været fokus på AMU 
afholdt på ”skæve” tidspunkter – aften- og weekendkurser - udliciteret 
AMU, VEU-godtgørelse og om kursisterne har været i faktisk og reel 
beskæftigelse, undervisningens tilrettelæggelse, målopfyldelse i forhold til 
de emner kurserne skulle omhandle i henhold til AMU-målet.  
 
Tilsynsbesøg 
 
TaskForce AMU har i perioden august 2012 til april 2015 gennemført 34 
uanmeldte tilsynsbesøg (herudover to uanmeldte besøg med Rigsrevisio-
nen i forbindelse med forarbejdet til beretning om utilsigtet anvendelse 
af AMU samt et uanmeldt besøg på det køretekniske anlæg TUC Fyn 
A/S).  
 

TUC DEKRA Tilsynsbesøg 
- DEKRA AMU Center Sjælland A/S 
- Transportuddannelsescenter A/S 

17 

- DEKRA AMU Center Hovedstaden ApS 
- Strandens UddannelsesCenter ApS 

2 

- DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 
- AMU Center TUC Syd A/S 
- Transportuddannelsescenter Syd A/S 

5 

- DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 
- AMU CenterMidtjylland ApS 
- Dansk Vognmandsskole 
- Vestjysk Storvognsskole 

8 

- DEKRA AMU Center Fyn ApS 
- Uddannelsescenter Fyn ApS 

2 

 
Tilsynsbesøgene har været tilrettelagt og gennemført som uanmeldt kon-
trol. I forbindelse med besøgene er der som udgangspunkt udleveret en 
orienteringsskrivelse til TUC DEKRA med oplysninger om formål og 
baggrund for besøget. 
 
Tilsynsbesøgene har desuden givet mulighed for kontrol og opfølgning i 
forhold til ”basisoplysninger”, der danner grundlag for udbetaling af 
statstilskud. Det gælder eksempelvis protokol og tilstedeværelse af kursi-
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ster, kursernes varighed i forhold til den normerede undervisningstid 
m.v.  
 
I forbindelse med det skærpede tilsyn er der også blevet fulgt op på om 
kursisterne har modtaget kursusbeviser og om tilfredshedsmålingssyste-
met, VisKvalitet, har været anvendt som forudsat. VisKvalitet giver mu-
lighed for at følge kursisternes tilfredshed med kurser udbudt af TUC 
DEKRA.  
 
Et ordinært tilsynsbesøg kan give anledning til kontrol af protokol og 
tilstedeværelse af kursister, undervisningsmateriale og om undervisningen 
svarer til AMU-målet, evt. afkortning af forløb, tidspunkt for kursets 
afholdelse og udstrækning, anvendelsen af VisKvalitet (tilfredshedsmå-
lingssystem), kursusbeviser mv., og om ovenstående stemmer overens 
med det annoncerede på eksempelvis Efteruddannelse.dk.  
 
Efteruddannelse.dk er landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- 
og efteruddannelse, hvor virksomheder og kursister kan søge efter kur-
ser, tilmelde sig kurser og ansøge digitalt om VEU-godtgørelse. Portalen 
bruges også af skoler og a-kasser, som administrerer VEU-
ansøgningerne.  
 
De 34 tilsynsbesøg vedrører forskellige AMU-mål. Disse AMU-mål er 
grupperet i forhold til emnemæssigt fællesskab i oversigten. Det store 
antal tilsynsbesøg skal ses i lyset af, at TUC DEKRA har været underlagt 
skærpet tilsyn og udgør en væsentlig udbyder af AMU på transportområ-
det.   
 

Emne (AMU-mål) Tilsynsbesøg 
Godstransport, efteruddannelse mv. (40703, 40900, 
42808, 42832, 70703, 46905, 40530) 

10 

Personbefordring med bus, efteruddannelser (40530, 
40531, 45114, 42411) 

10 

Køreteknik ajourføring (42903) 5 
Taxakørsel (46926, 47849, 47854) 7 
Dansk som andet sprog F/I (45572) 1 
Vurdering af basale færdigheder (40131) 1 
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Bilag 6. Svar på spørgsmål 82 (alm. del) af 8. januar 2013 
 
Børne- og Undervisningsudvalget 
Christiansborg 
 
Svar på spørgsmål 82 (Alm. del): 
I brev af 12. december 2012 har udvalget efter ønske fra Henning Hylle-
sted (EL) stillet mig følgende spørgsmål: 
 
Spørgsmål 82: 
”Vil ministeren give status for undersøgelserne af TUC’s gentagne om-
gåelser af reglerne for tilskud til AMU-kursusvirksomhed?” 
 
Svar: 
Jeg kan oplyse, at der i alt har været femten sager med mistanke om 
manglende regeloverholdelse for de fire udbydere indenfor TUC-
koncernen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har indtil nu anset fem af disse 
sager for alvorlige, tre sager er under behandling, mens de resterende syv 
sager ikke har givet anledning til yderligere. De alvorlige sager har resul-
teret i fratagelse af to udbyderes godkendelse til at undervise i køretek-
nik, og udbyderne under TUC koncernen har tilsammen tilbagebetalt ca. 
8 mio. kr.  
 
Som følge heraf har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skærpet tilsynet med 
TUC-koncernens aktuelle AMU-aktiviteter, og jeg har bedt styrelsen om 
en samlet redegørelse for resultatet af et sådant skærpet tilsyn og styrel-
sens vurdering på baggrund af dette tilsyn af TUC-koncernens overhol-
delse af AMU-reglerne, herunder om der er grundlag for tilsynsmæssige 
reaktioner bl.a. i forhold til udbudsgodkendelserne.  
 
 

Med venlig hilsen 
Christine Antorini 
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