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

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 26. april 2017 

 
    

Materiale:  Dagsorden til VEU-rådets møde den 26. april 2017. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til godkendelse. 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 19. april 2017 

Dagsorden  
til  

42. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
den 26. april 2017 kl. 13.30 – ca. 15.30  

i Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K, Mødesal ”Fægtesalen”  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Meddelelser fra formanden 
• Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 

 
3. TEMA-drøftelse: Status og erfaringer med FVU 

- Voksnes svage basale færdigheder – hvad er udfordringerne, hvordan håndterer vi dem 
bedst? v/ Jakob Rathlev, Michael Andersen og Christina Laugesen, EVA.  

- Erfaringer fra projekt BASIS – et brancherettet informationsprojekt om almen undervisning 
v/Susan Møller, Råd om Undervisning og Uddannelse og Kirsten Floris, Florisconsult  

Spørgsmål til oplægsholderne og drøftelse i VEU-rådet 
  

Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren 
4. Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervsets Uddannelser (TUR) om 

godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FBK 2242 Klargøring af og tunnelkørsel 
med togmateriel (materiale vedlagt) 

 
Status på opfølgning på trepartsaftalen 

5. Status for trepartsaftalens AMU her- og nu initiativer (materiale vedlagt) 
 

6. Status for udmøntning af takstforhøjelser på AMU(mundtlig status) 
 

7. Status for taksteftersynet på AMU(materiale vedlagt) 
  

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
 

8. VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkontrakterne for 2016 (materiale vedlagt) 
 

9. Status på www.efteruddannelse.dk (materiale vedlagt) 
 

10. Eventuelt 
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 2: Meddelelser fra formanden 
• Høringssvar og udtalelser siden sidst 

 
    

Materiale:  Oversigt med bilag over høringssvar og udtalelser i perio-
den 23. februar – 19. april 2017. 
  

Bemærkninger: Bilagene er løbende sendt til VEU-rådet til orientering. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 



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

     Den 19. april 2017 
 
 
 
 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
Perioden: 23. februar – 19. april 2017 

 
 
 

 
1. VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktivi-

teter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Sendt til Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet den 5. april 2017). 
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 3: TEMA-drøftelse: Status og erfaringer med FVU 

 
    

Materiale:  Skriftligt materiale: Oversigt fra Undervisningsmini-
steriet over FVU’s historie. 
 
Oplæg: 
 

• Voksnes svage basale færdigheder – hvad er udfor-
dringerne, hvordan håndterer vi dem bedst?  
 
Oplæg v/ Jakob Rathlev, Michael Andersen og Chri-
stina Laugesen, EVA.  
 

• Erfaringer fra projekt BASIS – et brancherettet in-
formationsprojekt om almen undervisning  
 
Oplæg v/Susan Møller, Råd om Undervisning og 
Uddannelse og Kirsten Floris, Florisconsult  
 

 
  

Bemærkninger: VEU-rådet har ønsket en temadrøftelse om FVU – status 
og erfaringer. 
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
 
 
 
 
 



FVU's historie - en oversigt.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lovgiv
ning

FVU-loven 
vedtages i 
Folketinget 
som led i 
aftalen for fl-
2000 om en 
voksen- og 
efteruddannel
sesreform

1. januar: FVU 
tilbuddet 
igangsættes

Virksomhedst
aksameteret 
indføres

FVU-loven 
revideres 
2205/6,fremg
år af 
oprindelig lov -  
revision 
udsættes til 
2006/7 

FVU flyttes fra 
amt til stat og 
OBU flyttes til 
FVU-loven, 
kommunal 
reform 
2016/2017

FVU-loven 
revideres, der 
indføres 
undtagelsesre
gler for 18-
årsgrænsen, 
FVU trin 1 
særligt 
tilrettelagt for 
tosprogede 
eller for 
ordblinde 
udgår

FVU-start og 
FVU særlig 
tilrettelagt for 
tosprogede 
permanentgø
res

Råd Rådet om 
almen 
voksenunderv
isning på 
grundlæggen
de niveau 
etableres

Rådet om 
almen 
voksenunderv
isning på 
grundlæggen
de niveau 
nedlægges og 
erstattes af 
Rådet for 
kortuddanned
es fortsatte 
uddannelse - 
KFU-rådet

KFU-rådet 
nedlægges og 
VEU-rådet 
opstår

Målsæ
tning 
og 
forsøg

Målsætning 
21000 
deltagere i 
læsning og 
7000 
deltagere i 
matematik 
senest i 2003 
(nås ikke)

Målsætning 
40.000 årlige 
deltagere på 
FVU (nås 
næsten)

Forsøg med 
FVU-it og FVU-
engelsk

Forsøg med 
FVU-it og FVU-
engelsk

Enighed i 
globaliserings
kredsen om 
permanentgø
relse af FVU-it 
og FVU-
engelsk

Globaliserings
aftalen 
udløber, der 
er ikke sket 
en 
permanentgø
relse af IT og 
Eng., grundet 
uenighed om 
deltagerbetali
ng.

Forsøg med 
FVU-start og 
FVU for 
tosprogede

Forsøg med 
FVU-start og 
FVU for 
tosprogede

Forsøg med 
FVU-start og 
FVU for 
tosprogede

Vejled
ning

1. august 
vejledningsref
ormen træder 
i kraft, 
voksenvejledn
ingen udestår

22 
Voksenvejled
ningsnetværk 
etableres

13 VEU-
centre afløser 
voksenvejledn
ingsnetværke
ne

Andre 
indsat
ser

SVU til 
faglærte 
midler til 
3000 højst 
søgt 536

Velfærdsaftal
en

Vejledende 
læse- hhv. 
matematiktes
t for voksne 
introduceres

Nyt 
styringskonce
pt for DOP'er 
træder i kraft.
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 4: Ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for  

Transporterhvervets Uddannelser (TUR)  
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse:  

FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel 
 
    

Materiale:  Notat om ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse 
af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2242 Klargø-
ring af og tunnelkørsel med togmateriel.  

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra TUR om godkendelse af en fæl-
les kompetencebeskrivelse: FKB 2242 Klargøring af og 
tunnelkørsel med togmateriel. 
TUR har oplyst, at, FKB 2242 er en revision af FKB 
2766 Klargøring af togmateriel. 
 
TUR har oplyst, at der er koordineret internt indenfor de 
godkendte erhvervsuddannelser samt med det rådgiven-
de udvalg for den offentlige lokomotivføreruddannelse. 
 
TUR er kommet med to forslag til model for det kom-
mende udbud af FKB 2242. Enten at der findes en nati-
onal udbyder, eller at der bruges en øst/vest-løsning. 
 
Såfremt, der vælges en national udbyder, indstiller TUR 
NEXT som udbyder, idet NEXT også har haft udbuddet 
af FKB 2766. TUR har samtidig tilkendegivet, at man 
ved at vælge denne løsning samtidig er indstillet på at 
afvente den kommende AMU-udbudsrunde, således at 
der ikke sker for mange ændringer på nuværende tids-
punkt. Derudover forventer TUR, at der er behov for 
særlige vilkår for kernemålene i FKB 2242. 
 
Det er styrelsens vurdering, at NEXT fortsat skal tilde-
les udbudsgodkendelsen til den nye FKB 2242, så der 
ikke ændres mere end højst nødvendigt i udbudsbilledet 
forud for en kommende AMU-udbudsrunde.  
Samtidig forventer styrelsen at kunne videreføre den 
dispensation, der allerede gælder for kernemål under de 
nuværende FKB 2766. Dispensationen vil blive givet for 
en afgrænset periode med henblik på at følge udbyde-
rens varetagelse af udbuddet med de særlige vilkår. Di-
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Sekretariatet 

spensationen har hjemmel i § 19, stk. 6 i bekendtgørelse 
om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsud-
dannelser mv. 
 
Styrelsen vurderer herefter, at FKB 2242 Klargøring af 
og tunnelkørsel med togmateriel kan godkendes og lige-
ledes det foreslåede udbud. 
 
 

Behandling: Til godkendelse med henblik på en udtalelse til Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet (STUK) af såvel god-
kendelsen af den fælles kompetencebeskrivelse som 
godkendelsen af det foreslåede udbud. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

7. april 2017 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 

 

 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra TUR om godkendelse af 
FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervsets Uddannelser (TUR) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FBK 2242 Klargø-
ring af og tunnelkørsel med togmateriel. FKB 2242 er en revision af 
FKB 2766 Klargøring af togmateriel.  
 
Baggrund 
Revisionen af FKB 2766 til den nye FKB 2242 er ifølge TUR begrundet 
med, at der er kommet et behov for at udvide jobområdet, så det også 
omfatter sikkerhedsopgaver ved tunnelkørsel med togmateriel.  
 
Indholdet i FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel med togmate-
riel  
Klargøring af godstog omfatter typisk rangering, sikkerhedseftersyn og 
opsyn af materiel, og såvel korrekt læsning og losning af gods på togvog-
ne som rådgivning af kunder og kolleger i forbindelse hermed.  
Klargøring af tog til persontransport omfatter typisk rangering, sikker-
hedseftersyn og opsyn med materiel, samt teknisk og servicemæssig ved-
ligeholdelse og klargøring. 
 
Der er tale om en udvidelse af jobområdefastlæggelsen, således at nød-
vendige sikkerhedsmæssige kompetencer i forbindelse med kørselsopga-
ver i tunnel kan dækkes. Der er tale om et veldefineret og særligt infra-
strukturområde, hvortil der knytter sig et særskilt infrastrukturregelsæt. 
Korrekt sikkerhedsmæssig adfærd skal udføres i henhold til gældende 
sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser. 
 
I den nye FKB beholdes syv af de otte TAK’er fra den gamle, da de to 
første er blevet sammenskrevet.  
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Udvalget vurderer, at FKB 2242 skal have tilkoblet de samme mål som 
ved FKB 2766. Der vil herudover blive tilknyttet nye mål vedrørende 
sikkerhed ved tunnelkørsel. 
 
Der er sket sproglige forbedringer, enkelte afsnit er blevet skåret til og 
opdateret i den nye FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel med togma-
teriel. 
 
Styrelsen vurderer, at revisionen og indholdet i den nye FKB 2242 Klar-
gøring af og tunnelkørsel med togmateriel er i orden, og styrelsen kan på 
denne baggrund godkende udvidelsen, de indholdsmæssige tilretninger 
og dermed det samlede indhold i den nye FKB. 
 
Koordinering 
TUR oplyser, at udvalget har koordineret internt omkring de nyudviklede 
uddannelsesmål inden for de godkendte erhvervsuddannelser til bl.a. 
personbefordring med bus (kollektiv og turist) og togklargøring. 
Koordineringen har vist, at der ikke er indholdsmæssigt sammenfald med 
enkeltfag i de godkendte erhvervsuddannelser inden for de nævnte om-
råder. 
 
TUR oplyser, at de derudover har koordineret internt med det rådgiven-
de udvalg for den offentlige lokomotivføreruddannelse. Koordineringen 
har vist, at der ikke er indholdsmæssigt sammenfald med uddannelsesmål 
i den offentlige lokomotivføreruddannelse, da FKB 2242 er begrænset til 
ajourføring af medarbejderkompetencer ved uheld og nødsituationer i 
tunnel, og den offentlige lokomotivføreruddannelse er en grundlæggende 
uddannelse. 
 
Udbud 
TUR indstiller, at der enten findes en national udbyder, eller der bruges 
en øst/vest løsning. Ved den nationale udbyder indstiller udvalget 
NEXT, som også har godkendelsen til den gamle FKB 2766. Ved en 
øst/vest løsning indstiller udvalget, at UCplus og EUC Lillebælt bliver 
udbyderne. Udvalget oplyser dog, at de er indstillet på at afvente den 
kommende AMU udbudsrunde, hvis det på nuværende tidspunkt er mest 
hensigtsmæssigt, at NEXT kører videre med udbudsgodkendelsen.  
 
Det er styrelsens vurdering, at NEXT fortsat skal tildeles udbudsgod-
kendelsen til den nye FKB 2242, så der ikke ændres mere end højst nød-
vendigt i udbudsbilledet forud for en kommende AMU udbudsrunde. 
 
TUR ønsker, at de 5 kernemål fra FKB 2766, som NEXT har godken-
delse til at gennemføre på særlige vilkår, videreføres i FKB 2242. 
 
Udvalget forventer derudover, at en stor del af nyudviklede arbejdsmar-
kedsuddannelser, som vil blive kernemål i denne FKB, også har behov 
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for særlige vilkår som godkendelsesgrundlag. Den praktiske gennemfø-
relse af uddannelserne til togklargøring og adfærd i nødsituationer ved 
kørsel i tunnel med tog, kan som regel kun foregå via jernbanevirksom-
hederne. Dette skyldes primært, at infrastruktur, kørende materiel, trafik-
styringscentre m.m. bruges eller er ejet af disse. Jernbanevirksomhederne 
har også ansvaret for lærerkræfternes kompetencer jf. deres godkendelse 
af uddannelser hos TBST. Af bl.a. forsikringsmæssige grunde er det 
nødvendigt, at det er ansatte hos jernbanevirksomhederne, der forestår 
undervisningen 
 
Styrelsen forventer umiddelbart at kunne imødekomme dette ved at vi-
dereføre den dispensation, som allerede gælder for kernemål under den 
nuværende FKB 2766 Klargøring af togmateriel. Det indebærer, at Sty-
relsen giver udbyderen en dispensation til at udbyde uddannelserne som 
tilskudsberettiget virksomhedsforlagt undervisning, selvom undervisnin-
gen varetages af lærere, der også er ansat i den pågældende virksomhed. 
Dette er en dispensation fra § 19, stk. 6 i bekendtgørelse om åben ud-
dannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv. 
 
Dispensation gives for en afgrænset tidsperiode med henblik på at følge 
udbyderens varetagelse af udbuddet med de særlige vilkår. 
 
I dag er der lignende dispensationsmodeller til udbyderne af FKB 2794 
Transportarbejde i lufthavne og FKB 2291 Personbefordring med Let-
bane. 
 
Udbudsgodkendelserne til den nye FKB 2242 vil dermed så således ud: 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
NEXT Region Sjælland 

Hovedstaden 
Nord 
Syd 
Midt 

 
Udvalget ansøger desuden om at videreføre, at der ikke er en minimums-
aktivitet pr. år målt på kernemål, fordi uddannelsesaktiviteten er af-
hængig af politiske processer omkring jernbanedrift og behov for ud-
dannelse af nye medarbejdere i forbindelse med jobskifte. TUR forven-
ter, at udskiftningen af medarbejdere vil være normalt niveau de næste år, 
da jernbaneområdet stadig har en del tjenestemænd. 
 
Styrelsen har ingen øvrige bemærkninger til udbud eller minimumsaktivi-
teten. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 



 4 

Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2242 Klargøring af og tun-
nelkørsel med togmateriel kan godkendes. 
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Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 5: Status for trepartsaftalens AMU her- og nu initiativer 

 
    

Materiale:  Oversigt over status over initiativer til styrkelse af AMU 
her og nu. Status april 2017. 

 
Bemærkninger: 

 
Ingen. 
 

 
Behandling: 

 
Til orientering. 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Initiativer til styrkelse af AMU her og nu – trepartsaftalen august 2016. Status april 2017.  

Initiativer fra aftaleteksten Tidsplan Status 
73. Afskaffelse af 7,4 timer-regel 
 

Lovgrundlag 
medio 2018. 
Implementering 
efter næste 
fase trepart 

Lovændringsforslag fremsættes ultimo april 2017. Initiativets ikrafttrædelse afventer drøftelser med 
parterne i de kommende trepartsdrøftelser, når VEUekspertgruppens anbefalinger foreligger. Initiativet 
skal ses i sammenhæng med en varig plan for administration og it-understøttelse af VEU-godtgørelsen 

74. Tilbagerulning af forhøjelse af 
deltagerbetaling på kurser inden for 
fælleskataloget 

1. januar 2017  Forhøjelse af deltagerbetaling, der blev indført på finansloven for 2016, er tilbagerullet på finansloven 
for 2017  

75. Takstforhøjelse af 
realkompetencevurdering (RKV) 
 

1. januar 2017 Takstforhøjelse til RKV til er indbudgetteret på finansloven for 2017  

76. Hotline til erhvervsrettede VEU-tilbud 
 

Oktober 2016 1. oktober 2016 er oprettet ny hotline, der skal hjælpe virksomheder og borgere med tilmelding af 
kurser og ansøgning af VEU-godtgørelse. Der kommer ca. 200-230 henvendelser om ugen. 
UVM har januar 2017 foretaget statusrapport på baggrund af erfaringer fra 4. kvartal 2016. Rapporten 
viser bl.a., at der er besvaret 1558 opkald i 4. kvartal 2016, og 96% af de besvarede opkald er besvaret 
inden for 3 minutter. 136 brugere af hotlinen har efter samtalen evalueret deres brugeroplevelse. Målt 
på en 5-skala opnår Efteruddannelse.dk en samlet tilfredshedsscore på 4,6. 

77. Friinstitutionsforsøg 
 

1. januar 2017 Ultimo november 2016 udsendte UVM orienteringsbrev til at alle AMU-udbydere om udmelding af 
forsøget. Brevet indeholdt information om rammer for og indhold i forsøget. Fri-Institutionsforsøget har 
til formål at teste, hvilke lovgivningsmæssige barrierer der kan stå i vejen for virksomheder og 
medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget gives udvalgte uddannelsesinstitutioner inden 
for et afgrænset tema mulighed for selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne.  
 
Første runde af projekter er igangsat primo januar 2017.  De 22 projekter, der blev igangsat ved 
årsskiftet, falder indenfor et eller flere af følgende undertemaer; Friere rammer for udbud og 
markedsføring geografisk, kollektiv afkortning, hjælp til tilmelding, lokal tilpasning af AMU-kurser på 
fast-track og pædagogisk tilrettede målformuleringer. Blandt projektejerne indgår tre AMU-centre, fire 
handelsskoler, 2 SOSU skoler, en landbrugsskole, 6 institutioner for erhvervsrettet uddannelse og en 
professionshøjskole. 
Projekterne har indsendt delrapporter til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet d. 1. marts 2017. De 
indledende erfaringer samles i et notat til ekspertgruppen for voksen- og efteruddannelse. 
 
D. 24. februar 2017 var der ansøgningsfrist til anden fase af Fri-institutionsforsøg. Der blev modtaget 13 
ansøgninger, og efter drøftelser med Partnerskabet er 8 ansøgninger blevet imødekommet og igangsat 
primo april. 
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Initiativer fra aftaleteksten Tidsplan Status 
78. VEU-godtgørelse ved digital læring 
 

1. januar 2017 Bekendtgørelsesændring er foretaget ultimo 2016, således at definitionen af fjernundervisning er 
ændret, så der fremover ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 25 pct. af 
undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Dermed kan man nu modtage VEU-
godtgørelse, når min. 25% af undervisningen foregår som tilstedeværelsesundervisning (mod tidligere 
50%), hvormed der er bedre muligheder for fjernundervisning/digital læring kan indgå i et AMU-forløb. 
Dette er der orientereret om på VEUG.dk 
 
Midler til øget aktivitet og godtgørelse er indbudgetteret på finansloven for 2017. EfterUddannelse.dk er 
desuden tilpasset til at kunne understøtte regelændringen. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i 2017 undersøge udvalgte skolers tilsyn med fjernundervisning.  

79. Lempelse af kravet om 14 dages 
beskæftigelse for VEU-godtgørelse 
 

April 2017 STUK har udarbejdet notat med overvejelser om lempelse af kravet om 14 dages reel og faktisk 
beskæftigelse, før man kan modtage VEU-godtgørelse. Notatet har været drøftet med LO/DA og vil blive 
revideret i lyset af nye input fra parterne. 

80. Forsøg med afkortning af AMU-kurser 
 

1.juli 2017 Efteruddannelsesudvalg har medio november 2016 indmeldt lister over, hvilke AMU-kurser de vil udvikle 
test til mhp. at kurserne kan afkortes kollektivt.  
 
1. april indmeldte efteruddannelsesudvalgene endelig liste til UVM over, hvilke AMU-kurser, der 
medtages i forsøget. I alt 115 kurser vil indgå i afkortningsforsøget efter ændring af AMU-
bekendtgørelsen. Kurserne offentliggøres som bilag til AMU-bekendtgørelsen senest 1. juli 2017.  
 
Der er afsat 5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018 til det to-årige forsøg. 
 
Samlet evaluering af forsøget planlægges påbegyndt primo 2018. 

81. Takstforhøjelse på AMU 
 

Ultimo april 
2017 

Taksteftersyn af AMU er gennemført og blev fremlagt i VEU-rådet ultimo 2016.  LO/DA har ultimo marts 
været indkaldt til en drøftelse om udmøntning af takstforhøjelsen på 30 mio. kr. med henblik på 
indbudgettering af takstforhøjelsen på FFL18.  

 



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

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 26. april 2017 

 
Punkt 7: Status for taksteftersynet på AMU 

 
    

Materiale:  Taksteftersyn 
Resultater på AMU 2012-2015 
Undervisningsministeriet december 2016. 

 
Bemærkninger: 

 
Taksteftersynet blev forelagt rådet i december 2016, og 
rådet har ønsket at få dette forelagt på mødet i april 
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1 Indledning og sammenfatning 

1.1 Formål med taksteftersynet 

Med Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 

august 2016 er det aftalt, at der fra 2018 afsættes en pulje på 30 mio. kr. årligt til takstforhø-

jelser på AMU.  Takstforhøjelsen aftalt i regi af trepart er varig og sker som opfølgning på 

de midlertidige takstforhøjelser fra Vækstpakke 2014, som udløber i løbet af 2017 og 2018. 

Takstforhøjelsen skal udmøntes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på baggrund af 

taksteftersynet.  

 

Taksteftersynet har til formål at undersøge sammenhængen mellem omkostningerne og 

indtægterne forbundet med undervisningsdriften på AMU. Sammenhængen mellem om-

kostningerne og indtægterne betegnes taksteftersynet igennem som resultatet. Taksteftersy-

net tager udgangspunkt i institutionernes resultat på AMU i 2015 samt udviklingen i det 

årlige resultat i perioden 2012-2015. Eftersom takstforhøjelsen aftalt i regi af trepart sker 

som opfølgning på det forestående udløb af de midlertidige takstforhøjelser fra Vækstpakke 

2014, har taksteftersynet særligt fokus på udviklingen efter takstforhøjelserne i vækstpak-

ken.  
 

1.2 Sammenfatning af resultater på AMU  

Taksteftersynet viser overordnet, at der har været et årligt negativt resultat på AMU i perio-

den 2012-2015, men at der indenfor perioden er sket en markant forbedring af det årlige 

resultat fra 2014 til 2015, hvor takstforhøjelser fra Vækstpakke 2014 er blevet udmøntet. 

 

Institutionerne, som har aktivitet på AMU, har fra 2012 til 2014 samlet set haft et negativt 

resultat på AMU-driften, som har ligget relativt stabilt i omegnen af -100 mio. kr. årligt. I 

2015 er der sket en forbedring af resultatet, som for året udgør -48,6 mio. kr.1 Forbedrin-

gen af resultatet må forventes at kunne tilskrives vækstpakken, hvormed der er blevet ud-

møntet takstforhøjelser med virkning fra 20152.  

 

Resultatet vedrører alene skolernes resultat på selve undervisningsdriften givet ved skoler-

nes indtægter og omkostninger forbundet med undervisningen på AMU. Indtægterne er 

som udgangspunkt givet ved undervisningstaxameteret samt den deltagerbetaling, som ud-

over undervisningstaxameteret er forbundet med størstedelen af aktiviteten på AMU. For 

så vidt angår den ordinære aktivitet på AMU for beskæftigede indenfor AMU-målgruppen, 

som udgøres af ufaglærte og faglærte, finansieres undervisningstaxameteret af staten. Her-

udover indgår i taksteftersynet også institutionernes indtægter og omkostninger forbundet 

med den øvrige aktivitet, som primært består af aktivitet forbundet med kommunernes 

beskæftigelsesindsats, hvor både undervisningstaxameter og deltagerbetaling finansieres af 

kommunerne.    

 

                                                 
1 Samtlige resultater er omregnet til 2017-prisniveau af hensyn til sammenligning af resultaterne på tværs af årene i perioden.  
2 Enkelte takstforhøjelser blev allerede udmøntet i slutningen af 2014.  
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Resultaterne på de enkelte uddannelsesområder, herunder AMU, skal ses i sammenhæng 

med institutionernes samlede økonomi. Samlet set skal undervisnings-, fællesudgifts- og 

bygningstaxametrene sammen med deltagerbetalingen danne grundlag for, at institutioner-

ne kan have en fornuftig økonomi. På den enkelte institution kan nogle uddannelser give 

underskud, mens andre genererer overskud. Samtidigt afhænger institutionernes resultater 

af, om institutionerne har formået at foretage de nødvendige strukturtilpasninger, der er 

nødvendige for at være fleksible. En egenskab der især er nødvendig på AMU-området, der 

har vist sig at have et svingende aktivitetsniveau.  

 

Størstedelen af institutionerne, som har aktivitet på AMU, udbyder også uddannelser på 

andre områder som fx erhvervsuddannelsesområdet (eud). Bygnings- og fællesudgiftstaxa-

meteret opdeles i institutionernes kontering ikke særskilt for de forskellige uddannelsesom-

råder, da omkostninger dækket af disse taksttyper ikke entydigt kan henføres til enkelte 

uddannelser. 

 

Taksteftersynet viser generelt, at der må forventes at være en vis usikkerhed forbundet med 

konteringen af resultaterne på AMU. Denne usikkerhed forventes at udligne sig i takt med, 

at resultaterne er baseret på større mængder af aktivitet, hvilket taksteftersynets resultater 

og opgørelser af sammenhæng mellem aktivitet og resultat fordelt på institutioner samt 

takst- og familiegrupper også tyder på. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fortolke 

resultaterne med visse forbehold for, at omkostningerne ikke nødvendigvis er fordelt præ-

cist ud på de enkelte AMU-kurser, herunder bl.a. omkostninger til indkøb af undervis-

ningsmaterialer, der anvendes på flere uddannelsesområder (eud og AMU).  

 

Tilskuddet til skolerne i form af de forskellige taxametre på de forskellige uddannelsesom-

råder ydes til institutioner samlet, hvilket skal forstås sådan, at institutionerne kan omflytte 

midlerne på tværs af uddannelsesområder. Det betyder, at en institution, der er særligt ef-

fektiv til planlægning og kapacitetsstyring på et bestemt uddannelsesområde, kan overføre 

midler herfra til at løfte kvaliteten på andre uddannelsesområder. Dette princip kaldes blok-

tilskudsprincippet. Det ligger i dette princip, at det er op til den enkelte institution selv at 

prioritere anvendelse af sine midler og sikre, at omkostningsniveauet tilpasses de politisk 

fastsatte takster. Der er hermed intet til hinder for, at bestemte uddannelser giver under-

skud, mens andre skaber overskud. Det medfører, at institutionernes økonomi skal betrag-

tes samlet, hvilket gælder på tværs af forskellige uddannelsesområder, ligesom det gælder på 

tværs af de enkelte kurser indenfor AMU.  

 

Taksteftersynet viser, at selvom institutionerne i gennemsnit har et negativt resultat på 

AMU, er der i de enkelte år i perioden 2012-2015 både institutioner, som realiserer et posi-

tivt og et negativt resultat. I 2015 realiserede 28 ud af de 75 institutioner, som indgår i 

taksteftersynet, et positivt resultat samlet set.  

 

De 28 institutioner med positivt resultat i 2015 har til sammen haft et overskud på AMU på 

i alt 34,5 mio. kr., mens de 47 institutioner med et negativt resultat har haft et samlet un-

derskud på -83,1 mio. kr. Det giver et positivt resultat på 1,2 mio. kr. i gennemsnit pr. insti-
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tution med overskud i 2015, mens det for institutionerne med et negativt resultat i 2015 

giver et underskud på -1,8 mio. kr. i gennemsnit pr. institution.  

 

Det er med andre ord ikke entydigt, at institutionernes AMU-aktivitet er forbundet med et 

underskud, selvom der samlet set har været underskud på området for institutionerne un-

der et. Andelen af institutioner, som i det enkelte år har realiseret et positivt resultat samlet, 

har ligget på mellem 29 pct. og 37 pct. i perioden 2012-2015. Andelen har indenfor perio-

den været størst i 2015, hvor 37 pct. af institutionerne har realiseret et positivt resultat i 

forhold til deres AMU-aktivitet.  

 

Taksteftersynet undersøger også resultatet på tværs af hhv. takst- og familiegrupper. Fami-

liegrupper er fagbestemte grupperinger af kurserne på AMU, som anvendes til at indplacere 

kurserne i de forskellige takstgrupper, som differentierer takstniveauerne for undervisnings-

taxameteret. Ligesom der både er institutioner, som samlet set realiserer hhv. et positivt og 

et negativt resultat, gælder det også, at der indenfor de enkelte takst- og familiegrupper bå-

de er institutioner, som realiserer hhv. et positivt og et negativt resultat. Taksteftersynet 

synliggør i den forbindelse, indenfor hvilke takst- eller familiegrupper, der er størst ubalan-

ce mellem omkostninger og indtægter, herunder hvor flest institutioner tilsyneladende er 

ude af stand til at realisere et positivt resultat. Taksteftersynet tyder på, at der med fordel 

kunne være øget erfaringsudveksling institutionerne imellem i forhold til, hvordan de til-

passer omkostningerne til indtægterne på de forskellige kursustyper.  

 

Selvom det ikke er et krav, at der er balance mellem omkostningerne og indtægterne, kan 

taksteftersynet danne grundlag for, at økonomiske initiativer på AMU iværksættes under 

hensyn til øget driftsbalance mellem omkostninger og indtægter på takst- og familiegruppe-

niveau. Øget balance kan understøtte, at efterspørgslen af bestemte kurser ikke skal påvirke 

skolernes økonomi i uforholdsmæssigt stort omfang, hvis bestemte kurser generelt kører 

med markante overskuds- eller underskudsgrader. Taksteftersynet kan på den måde synlig-

gøre, i hvilket omfang det ønskes at tage udgangspunkt i de midlertidige takstforhøjelser fra 

vækstpakken, når den permanente takstforhøjelse aftalt med trepartsaftalen fra august 2016 

skal udmøntes fra og med 2018. 

 

Undersøgelsen af takstgrupper viser mere konkret, at takstgruppe 3 alene tegner sig for et 

negativt resultat på -36,1 mio. kr. i 2015. Takstgruppe 3 er omfattet af takstforhøjelser fra 

vækstpakken, og der er fra 2015 sket en forbedring af resultatet, som i perioden 2012-2014 

har ligget stabilt på mellem -55,5 og -58,1 mio. kr.  

 

Det negative resultat indenfor takstgruppe 3 skal ses i lyset af, at over halvdelen af aktivite-

ten på AMU findes indenfor denne takstgruppe. Konkret tegner takstgruppe 3 sig for 53 

pct. af den samlede aktivitet i 2015. Takstgruppe 3 er samtidig den takstgruppe, hvor ande-

len af institutioner, som årligt realiserer et negativt resultat er størst. Blandt institutionerne, 

som har AMU-aktivitet indenfor takstgruppe 3, har godt hver tredje realiseret et positivt 

resultat i 2015. 95 pct. af institutionerne i taksteftersynet har aktivitet indenfor takstgruppe 

3, og takstgruppe 3 er dermed den takstgruppe, som flest institutioner har aktiviteten in-
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denfor. Takstgruppe 3 er med andre ord den takstgruppe, som både påvirker økonomien 

på flest institutioner, og som har størst påvirkning på det samlede resultat på AMU.  

 

Ud af de tolv takstgrupper med aktivitet i 2015 har otte haft et negativt resultat, mens fire 

har haft et positivt resultat. Udover takstgruppe 3 er det takstgruppe 7 og takstgruppe 11, 

som har tegnet sig for mest aktivitet. Både takstgruppe 7 og takstgruppe 11 tegner sig i 

2015 for 12 pct. af aktiviteten. Takstgruppe 11 er den takstgruppe, som næst efter takst-

gruppe 3 har det største underskud samlet set i 2015. Takstgruppe 11 tegner sig for et un-

derskud på -6,2 mio. kr. i 2015. Blot 40 pct. af institutionerne har aktivitet indenfor takst-

gruppe 11 i 2015. Takstgruppe 7 har til sammenligning tegnet sig for et overskud på i alt 

2,1 mio. kr. i 2015. 45 pct. af institutioner har i 2015 aktivitet indenfor takstgruppe 7.  

 

Taksteftersynet viser generelt, at der må forventes at være en vis usikkerhed forbundet med 

konteringen af resultaterne på AMU. Denne usikkerhed forventes at udligne sig i takt med 

at resultaterne er baseret på større mængder af aktivitet, hvilket taksteftersynets resultater 

og opgørelser af sammenhæng mellem aktivitet og resultat fordelt på institutioner samt 

takst- og familiegrupper også tyder på.   

 

1.3 Afgrænsning og fremgangsmåde  

Taksteftersynet afgrænser sig til alene at undersøge institutionernes resultater på undervis-

ningsdriften og dermed ikke institutionernes samlede økonomi, hvor også bygnings- og 

fællesudgiftstaxameteret er indeholdt. Datagrundlaget for taksteftersynet stammer fra de 

såkaldte formålsregnskaber, som indeholder regnskabstal for institutionernes resultater på 

AMU særskilt fra andre uddannelsesområder. Formålsregnskaberne til brug for takstefter-

synet muliggør denne formålsopdeling for bestemte uddannelsesområder for så vidt angår 

undervisningstaxameteret, men ikke bygnings- og fællesudgiftstaxameteret, da omkostnin-

ger dækket af disse taksttyper ikke henføres til enkelte uddannelser.  

 

Formålsregnskaberne beror på institutionernes egne indberetninger af indtægter og om-

kostninger. Selvom institutioner foretager konteringen på baggrund af ministeriets formåls-

kontoplan og konteringsinstruks, kan det ikke udelukkes, at der kan være forskelle i konte-

ringspraksis på tværs af institutionerne, herunder fx hvordan lønomkostninger for en lærer, 

der underviser både på eud og AMU, er fordelt. Det samme kan gøre sig gældende i for-

hold til indkøb af materialer og andre anskaffelser, som indgår i undervisningen på de for-

skellige uddannelsesområder. Taksteftersynet bygger på de bedst tilgængelige data, men det 

er væsentligt at være opmærksom på, at omkostningerne ikke nødvendigvis er fordelt præ-

cist. Resultaterne skal derfor generelt læses med forbehold for en vis usikkerhed i forhold 

til konteringspraksis.  

 

Indenfor AMU skelner formålsregnskaberne mellem institutionernes resultater på takst- og 

familiegrupper. Takstgrupperne differentierer institutionernes indtægter forbundet med 

undervisningsdriften givet ved undervisningstaxameteret. Det er kendetegnende for AMU, 

at der udover det statslige tilskud givet ved undervisningstaxameteret er deltagerbetaling 

forbundet med størstedelen af aktiviteten på AMU. Deltagerbetalingen differentieres ud fra 
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de såkaldte EVE-grupper. I formålsregnskaberne er både undervisningstaxameter og delta-

gerbetaling konteret i forhold til, hvilke takst- og familiegrupper indtægterne knytter sig til, 

og taksteftersynets undersøgelse af resultatet på AMU-driften omfatter begge indtægtsty-

per.  

 

Taksteftersynets opbygning og fremgangsmåde afspejler den overordnede struktur på 

AMU. AMU er et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet ufag-

lærte og faglærte bestående af mange forskelligartede korterevarende uddannelser eller kur-

ser, som har til formål at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i 

overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.  

 

Der findes i dag ca. 3.100 AMU-kurser, men der er stor forskel på, hvor meget aktivitet de 

enkelte kurser tegner sig for. Over 60 pct. af kurserne med ordinær aktivitet havde i 2015 

aktivitet svarende til mindre end en årselev. Omvendt tegnede seks kurser sig alene for over 

20 pct. af den samlede aktivitet i 2015. Samtidig er det ikke alle kurser, der er aktivitet på. I 

2015 har der været ordinær aktivitet på ca. 2.300 kurser.   

 

En årselev er et udtryk for aktivitet svarende til en fuldtidselev i et år (37 timer pr. uge og 

40 uger pr. år). Aktiviteten på AMU opgøres i taksteftersynet i årselever, eftersom instituti-

onernes tilskud udbetales på baggrund af aktivitet opgjort i årselever.  

 

Institutionernes indtægter forbundet med undervisningen på de enkelte AMU-kurser er 

fastsat ud fra tolv forskellige takstgrupper (takstgruppe 2-13), som differentierer niveauet 

for det statslige tilskud. På tværs af takstgrupperne findes 48 familiegrupper. Familiegrup-

perne udgør emnemæssige kategorier indenfor de enkelte takstgrupper og bruges til at ind-

placere de mange kurser i takstgrupperne. Familiegrupperne udgør den højeste detaljerings-

grad i forhold til taksteftersynets undersøgelse af resultatet på AMU.  

  

Størstedelen af AMU-aktiviteten er koncentreret på forholdsvis få takst- og familiegrupper. 

Takstgruppe 3 tegner sig, som nævnt ovenfor, for 53 pct. af den samlede aktivitet i 2015. 

Indenfor takstgruppe 3 ligger langt størstedelen af aktiviteten indenfor familiegrupperne 

Teori og Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler), som alene tegner sig for 91 pct. af takst-

gruppens aktivitet og dermed 49 pct. af den samlede aktivitet på tværs af takstgrupper. Til 

sammenligning har 35 af de 48 familiegrupper hver især aktivitet svarende til mindre end 

100 årselever i 2015. 16 familiegrupper har i 2015 aktivitet svarende til mindre end 10 års-

elever.  

 

I takt med at detaljeringsgraden øges, og taksteftersynet undersøger resultatet på enkelte 

takst- og familiegrupper, bliver der i forhold til de fleste af takst- og familiegrupperne tale 

om delundersøgelser af begrænsede mængder af aktivitet. Herved vil der være større ud-

sving og usikkerhed i de resultater, som afdækkes. Denne spredning i resultaterne må for-

ventes at udligne sig på aggregeret niveau, mens resultater på mere detaljeret niveau bør 

læses med behørigt forbehold. Taksteftersynet viser overordnet, at spredningen i forhold til 

de aktivitetskorrigerede resultater er mindre i takt med, at der undersøges mere aktivitet, 
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uanset om der foretages undersøgelse opdelt på institutionstyper, takstgrupper eller familie-

grupper. Denne spredning kan tilskrives usikkerhed i forhold til institutionernes kontering 

samt muligheden for, at høje omkostninger i et bestemt år som følge af fx anskaffelser un-

der aktiveringsgrænsen kan få resultater til at fremstå som outliers. 

 

Der er omkring 100 AMU-udbydere i perioden 2012-2015. Disse institutioner tegner sig i 

2015 tilsammen for aktivitet svarende til ca. 7.600 årselever. Taksteftersynet undersøger 

imidlertid ikke aktiviteten hos private AMU-udbydere, da de ikke indberetter de såkaldte 

formålsregnskaber, som taksteftersynet beror på. I perioden 2012-2015 er der registreret 

tolv private AMU-udbydere, som taksteftersynet afgrænser sig fra at undersøge. De tolv 

private AMU-udbydere tegner sig i 2015 for 16 pct. af den samlede aktivitet. Taksteftersy-

net tager således udgangspunkt i aktiviteten hos de resterende institutioner, der tegner sig 

for aktivitet svarende til ca. 6.400 årselever i 2015.  

 

Ud af de omkring 100 registrerede institutioner er der nogle, som i perioden 2012-2015 

enten ikke har registreret aktivitet i forbindelse med deres resultater eller ikke har registreret 

resultat i forbindelse med aktivitet. Disse institutioner indgår af metodiske årsager ikke i 

taksteftersynet. Den metodiske afgræsning er uden konsekvenser for de samlede resultater i 

taksteftersynet, da disse institutioner tegner sig for en meget lille andel af den samlede akti-

vitet og det samlede resultat for perioden. Institutionerne, som alene har registreret resultat, 

tegner sig tilsammen for under en pct. af det samlede resultat, ligesom institutionerne, som 

alene har registreret aktivitet, tegner sig for under en pct. af den samlede aktivitet.  

 

Aktiviteten, som undersøges i taksteftersynet, dækker både over den såkaldt ordinære akti-

vitet, som finansieres indenfor Undervisningsministeriets paragraf på finansloven samt 

såkaldt øvrigt rekvireret aktivitet, som dækker over aktivitet i regi af beskæftigelsessystemet 

samt aktivitet for personer udenfor AMU-målgruppen. Taksteftersynets afgrænsning i for-

hold til aktiviteten på AMU fremgår for hele den undersøgte periode i kapitel 3, hvor akti-

vitetsudviklingen på AMU i perioden beskrives.  

 

Med mindre andet er angivet, er resultaterne, som afrapporteres i taksteftersynet, beregnet 

med udgangspunkt i afgrænsningen, hvormed private udbydere samt institutionerne, der 

enten ikke har registreret aktivitet eller resultat i perioden, holdes udenfor. Taksteftersynet 

undersøger herved resultaterne hos 77 institutioner i perioden 2012 til 2015. Når der ses på 

2015 alene, indgår der 75 institutioner.  

 

1.4 Disposition for taksteftersynet 

I kapitel 2 beskrives de primære takstforhøjelser fra vækstpakken. I det efterfølgende kapi-

tel 3 beskrives aktivitetsudviklingen på AMU. Herefter udgør det samlede resultat samt de 

takst- og familiegruppeopdelte resultater tre overordnede delundersøgelser i taksteftersynet. 

Taksteftersynet undersøger i kapitel 4 først og fremmest det samlede resultat på AMU i 

perioden. Dernæst undersøges i kapitel 5 de takstgruppeopdelte resultater, hvorefter de 

familiegruppeopdelte resultater undersøges i kapitel 6.  
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2 Takstforhøjelser fra Vækstpakke 2014 
 

2.1 Kort om undervisningstaksterne og takstforhøjelserne i vækstpakken 

Undervisningstaxameteret er politisk fastsat på årets finanslov, hvor de forskellige takst-

grupper, som differentierer undervisningstaxameteret, fremgår. De politisk fastsatte takster 

er baseret på en landsdækkende udgiftsprioritering, og der er ikke defineret præcise udgifts-

behov pr. AMU-kursist som grundlag for takstfastsættelsen.  

 

Den politiske fastsættelse af taksterne indebærer, at taksterne er forudsat at dække den del 

af institutionernes omkostninger i forhold til undervisningen, som ikke dækkes af deltager-

betalingen. Som det fremgår af kapitel 1, er det institutionernes ansvar at tilpasse omkost-

ningerne efter taksterne. Institutionernes omkostninger på de enkelte uddannelsesområder 

skal ikke nødvendigvis svare til de pågældende takster for den enkelte uddannelse eller på 

det enkelte uddannelsesområde, men derimod gøre det muligt for institutionerne at have en 

sammenhængende økonomi samlet set. Et taksteftersyn skal derfor ikke forventes at vise, 

at taksterne svarer til institutionernes omkostninger indenfor de enkelte takstgrupper på 

AMU, ligesom resultaterne skal ses i forhold til institutionernes resultater på andre uddan-

nelsesområder.  

 

I erkendelse af at mange institutioner har haft problemer med at få økonomien til at hænge 

sammen på AMU, blev der med vækstpakken fra 2014 indført midlertidige takstforhøjelser 

på en række kurser. I vækstpakken er der særligt tre takstforhøjelser med betydning for det 

samlede resultat på AMU. Først og fremmest blev der indført en takstforhøjelse til takst-

gruppe 3, hvori størstedelen af aktiviteten på AMU findes. Herudover blev en række fami-

liegrupper flyttet til højere takstgrupper, sådan at aktiviteten på kurserne indenfor disse 

familiegrupper udløser en højere takst. Desuden blev deltagerbetalingen sænket på teknisk-

faglige og merkantile kurser med en tilsvarende forhøjelse af undervisningstaxameteret på 

disse kurser med henblik på at øge aktiviteten.  

 

2.2 Takstforhøjelsen til takstgruppe 3 og flytning af familiegrupper 

Under overskriften Et mere robust og fremtidssikret AMU-system er der med vækstpakken blevet 

indført de to midlertidige takstforhøjelser, som er nævnt ovenfor. Det vil sige hhv. takst-

forhøjelsen til takstgruppe 3 og flytningen af udvalgte familiegrupper til højere takstgrup-

per. Samlet set blev der budgetteret med ca. 305 mio. kr. (2014-prisniveau) til initiativet Et 

mere robust og fremtidssikret AMU-system for hele perioden 2014-2019. Dette beløb dækker 

både over takstforhøjelserne, midler til forventet meraktivitet og udgifter til analyse mv. 

 

I tabel 2.1 fremgår udviklingen i undervisningstaksterne fra 2012 til 2015, som de fremgår 

på finansloven ekskl. eventuel deltagerbetaling. Udviklingen i taksterne fra 2014 til 2015 

viser den takstforhøjelse, som med vækstpakken er blevet udmøntet på takstgruppe 3 fra 

2014 til 2015. Takstforhøjelsen i takstgruppe 3 gælder fra 2015 til og med 2018. Takstfor-
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højelsen til takstgruppe 3 vil i 2018 således overlappe med den permanente takstforhøjelse, 

som er aftalt i trepartsaftalen fra august 2016, og som skal udmøntes fra og med 2018.  

 

Tabel 2.1 Takstudviklingen indenfor de 12 takstgrupper ekskl. deltagerbetaling 2012-2015  

Takstgruppe 

Takster, kr. 

2012 2013 2014 2015 

Takstgruppe 2 56.640 56.574 56.924 57.212 

Takstgruppe 3 66.891 66.620 67.021 75.500 

Takstgruppe 4 80.455 79.973 80.424 80.810 

Takstgruppe 5 86.564 85.959 86.437 86.844 

Takstgruppe 6 95.780 95.036 95.550 95.993 

Takstgruppe 7 105.720 104.844 105.412 105.888 

Takstgruppe 8 115.972 114.869 115.468 115.997 

Takstgruppe 9 127.051 125.811 126.469 127.035 

Takstgruppe 10 136.059 134.703 135.397 135.990 

Takstgruppe 11 161.739 159.883 160.683 161.385 

Takstgruppe 12 178.617 176.512 177.390 178.141 

Takstgruppe 13 218.068 215.355 216.406 217.310 

Kilde: Finansloven for året. Takster omregnet til 2017-prisniveau.  

 

Udover takstforhøjelsen til takstgruppe 3 fra 2014 til 2015, fremgår det, at taksterne i de 

øvrige takstgrupper har udviklet sig relativt stabilt. De øvrige effekter af takstforhøjelserne 

fra vækstpakken kan ikke på samme måde ses i taksterne i tabellen.  

 

Den midlertidige takstforhøjelse målrettet udvalgte kurser i form af flytning af familiegrup-

per til højere takstgrupper er gældende fra slutningen af 2014 til og med 2017. Eftersom 

takstforhøjelsen er udmøntet ved at flytte familiegrupper til højere takstgrupper, kan denne 

takstforhøjelse ikke ses i taksterne, men vil derimod fremgå som en forskydning af aktivitet 

mellem takstgrupperne. Familiegrupperne, som er blevet flyttet i forbindelse med vækst-

pakken, fremgår i tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2 Familiegrupper som fra 2014-2015 er flyttet til højere takstgruppe  

Familiegruppe 

Takstgruppe 

2014 2015 

Tilberedning/servering/rengøring 2 3 

El-området/automatik og styring 5 6 

Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner 5 6 

Montage/systemteknik 5 6 

Bygning  6 7 

Svejseuddannelser 10 11 

Plastsvejsning 11 12 

Kilde: Undervisningsministeriet 
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2.3 Nedsættelse af deltagerbetalingen 

Udover de mere direkte takstforhøjelser, som har givet grundlag for forbedring af skolernes 

indtægter pr. årselev, er der med vækstpakken også blevet udmøntet en midlertidig nedsæt-

telse af deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser, som er modsvaret af en 

tilsvarende forhøjelse af undervisningstaxameteret. Nedsættelsen af deltagerbetalingen har 

skabt en forskydning i forhold til, at deltagerbetalingen herefter udgør en relativt mindre 

andel af skolernes indtægter, mens tilskuddet i form af undervisningstakster udgør en til-

svarende større andel. Nedsættelsen af deltagerbetalingen har dermed ikke påvirket institu-

tionernes mulige indtægter pr. årselev, men nedsættelsen af deltagerbetalingen har derimod 

haft til formål at øge tilskyndelse til deltagelse i AMU og dermed indirekte at styrke institu-

tioners indtægtsgrundlag. Nedsættelsen af deltagerbetaling er udmøntet for perioden fra og 

med 2015 til og med 2018. Der er budgetteret med samlet set 47 mio. kr. til dette initiativ i 

perioden 2015-2018. Beløbet omfatter både midler til takstforhøjelsen samt meraktivitet. 

 

2.4 Initiativer i vækstpakken i øvrigt  

Med vækstpakken blev der i øvrigt også udmøntet en betydelig takstforhøjelse i forhold til 

virksomhedsforlagt undervisning under overskiftet Mere fleksibelt AMU. Formålsregnska-

berne skelner imidlertid ikke i forhold til, om aktivitet er afholdt som virksomhedsforlagt 

undervisning, og taksteftersynet sondrer derfor ikke i forhold til resultater særskilt for virk-

somhedsforlagt undervisning. Øvrige initiativer fra vækstpakken målrettet AMU og vok-

sen- og erhvervsuddannelsesområdet generelt kan findes i aftale om 1 mia. kr. til mere og 

bedre voksen- og efteruddannelse fra maj 2014.  

Samlet set blev der budgetteret med 643 mio. kr. til Erhvervsrettet Voksen- og Efterud-

dannelse i forbindelse med vækstpakken. Fordelingen af midlerne fremgår af tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Økonomiske konsekvenser af Vækstpakke 2014 på Erhvervsrettet Voksen- og efterud-

dannelse 2014-2020, mio. kr. i 2014-prisniveau 

Initiativ  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Fra ufaglært til faglært 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produktivitet og vækst i AMU 0 13 16 16 3 0 0 47 

Mere fleksibelt AMU, herunder: 0 37 31 31 4 0 0 104 

- Heraf virksomhedsforlagt undervisning 0 14 16 16 2 0 0 48 

- Heraf øget brug af fjernundervisning  0 10 0 0 0 0 0 10 

- heraf AMU på alle tidspunkter 0 14 15 15 2 0 0 46 

AMU med afsæt i den enkelte 2 8 3 3 1 0 0 15 

En styrket voksenvejledning 0 10 10 0 0 0 0 20 

Læse-, skrive- og regnekurser i AMU 0 3 7 7 7 7 1 34 

Robust og fremtidssikret AMU-system 27 60 82 83 48 5 0 305 

Bedre efteruddannelse.dk 1 4 4 0 0 0 0 9 

Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU 0 22 38 38 11 0 0 109 

I alt 30 156 191 178 75 12 1 643 

Kilde: Undervisningsministeriet 
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3 Aktivitetsudvikling  

I dette kapitel gennemgås aktivitetsudviklingen på AMU i perioden 2012-2015. Beskrivel-

sen af aktivitetsudviklingen har til formål at illustrere, hvordan institutionernes indtægts-

grundlag på AMU har udviklet sig. Aktiviteten på AMU er samlet set faldet med 29 pct. i 

perioden 2012-2015. Den faldende aktivitet stiller krav til institutionerne om, at de skal 

tilpasse deres omkostninger til det faldende indtægtsgrundlag. Aktivitetsudviklingen er 

dermed væsentlig i forhold til undersøgelse af den løbende udvikling i resultatet på AMU 

givet ved sammenhængen mellem indtægterne og omkostningerne forbundet med under-

visningsdriften. Herudover vises det i dette kapitel, hvordan aktiviteten har udviklet sig i 

forhold til taksteftersynets afgrænsning, herunder om der har været forskel i aktivitetsud-

viklingen for de institutioner, som indgår i taksteftersynet, og de private udbydere af AMU, 

som ikke indgår i taksteftersynet. Det bemærkes i denne sammenhæng, at aktivitetsudvik-

lingen skal ses i sammenhæng med, at der er sket et fald i antallet af ufaglærte og faglærte i 

befolkningen i samme periode. 

 

3.1 Aktivitetsudvikling og afgrænsning  

Tabel 3.1 viser aktivitetsudviklingen fra 2012 til 2015 både for AMU samlet set samt aktivi-

tetsudviklingen inden for taksteftersynets afgrænsning. Tabellen viser, at aktiviteten er fal-

det med 29 pct. i perioden 2012-2015 indenfor taksteftersynets afgrænsning ekskl. de priva-

te udbydere. De private udbydere har til sammenligning oplevet en stigning i aktiviteten på 

1 pct. De private institutioners andel af AMU-aktiviteten i alt er således steget fra at udgøre 

12 pct. i 2012 til at udgøre  16 pct. i 2015. Sondringen mellem de private og de øvrige insti-

tutioner illustrerer, hvor stor en andel af aktiviteten på AMU i alt, som ligger uden for 

taksteftersynet i perioden. I 2015 er det 16 pct. af aktiviteten på AMU, som ikke indgår i 

taksteftersynet.  

 

Tabel 3.1 Aktivitet og afgrænsning, årselever 

  2012 2013 2014 2015 
Udvikling i aktivitet 

2012-2015, pct.  

AMU-aktivitet i alt 10.158 9.788 8.667 7.609 -25% 

- heraf AMU-aktivitet ekskl. private  8.972 8.582 7.510 6.406 -29% 

- heraf AMU-aktivitet hos private 1.186 1.205 1.157 1.203 1% 

Kilde: Undervisningsministeriet  

  

I forhold til det samlede aktivitetsfald i perioden 2012-2015 på 29 pct., fremgår det af tabel 

3.1, at der har været de største årlige aktivitetsfald fra hhv. 2013 til 2014, hvor aktiviteten 

faldt med 12 pct., og fra 2014 til 2015, hvor aktiviteten faldt med 15 pct.  

 

Det årlige aktivitetsfald er størst fra 2014 til 2015, hvor deltagerbetalingen er blevet sænket 

på en række kurser med henblik på at øge tilskyndelsen til deltagelse i AMU. Det kan tyde 

på, at sænkelsen af deltagerbetalingen ikke på kort sigt har indfriet den ønskede tilskyndelse 

til at tage AMU-kurser, og at efterspørgslen på AMU-kurser i højere grad er bestemt af 

andre faktorer end deltagerbetalingen. Omvendt er det muligt, at nedsættelsen af deltager-

betalingen kan have modvirket et yderligere fald i aktiviteten.  
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Tabel 3.2 skelner mellem såkaldt ordinær aktivitet og øvrigt rekvireret aktivitet. Den ordi-

nære aktivitet dækker over aktivitet for beskæftigede indenfor AMU-målgruppen, mens 

øvrigt rekvireret aktivitet i overvejende grad dækker over aktivitet for ledige som led i be-

skæftigelsesindsatsen. I forbindelse med den ordinære aktivitet, er det staten, som finansie-

rer taxametertilskuddet til institutionerne indenfor Undervisningsministeriets paragraf på 

finansloven. Ordinær aktivitet udgjorde 71 pct. af aktiviteten i 2015 indenfor taksteftersy-

nets afgrænsning. Øvrigt rekvireret aktivitet dækker over de resterende 29 pct. af aktiviteten 

i 2015. Heraf er størstedelen af aktiviteten finansieret af kommunerne som led i beskæfti-

gelsesindsatsen. Kommunerne betaler i den sammenhæng både de samlede taxametertil-

skud og deltagerbetaling. Øvrigt rekvireret aktivitet indeholder desuden også personer, som 

selv dækker både deltagerbetalingen og taxametertilskuddet. Selvbetalere er typisk beskæfti-

gede med en videregående uddannelse, som dermed ikke er en del af AMU-målgruppen. I 

2015 har selvbetalere udgjort 8 pct. af den øvrigt rekvirerede aktivitet.   

 

Tabel 3.2 Aktivitet og afgrænsning opdelt på ordinær og øvrigt rekvireret aktivitet 2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 

AMU-aktivitet i alt, årselever 10.158 9.788 8.667 7.609 

Heraf ordinær, pct.  63% 61% 69% 69% 

Heraf øvrig rekvireret, pct.  37% 39% 31% 31% 

AMU-aktivitet ekskl. private samt metodisk afgrænsning  8.972 8.582 7.510 6.406 

Heraf ordinær, pct.  63% 61% 69% 71% 

Heraf øvrig rekvireret, pct.  37% 39% 31% 29% 

Privat AMU-aktivitet, årselever 1.186 1.205 1.157 1.203 

Heraf ordinær, pct.  62% 55% 65% 61% 

Heraf øvrig rekvireret, pct.  38% 45% 35% 39% 

Det privates andel af AMU-aktiviteten i alt, pct.  12% 12% 13% 16% 

Kilde: Undervisningsministeriet. 

 

Indenfor afgrænsningen er øvrigt rekvireret aktivitet faldet med 1.430 årselever fra 2012 til 

2015, mens den ordinære aktivitet for beskæftigede indenfor AMU-målgruppen er faldet 

med 1.137 årselever. Der har således været et større fald i forhold til øvrigt rekvireret aktivi-

tet, selvom den ordinære aktivitet udgør en væsentligt større andel af den samlede aktivitet. 

Denne udvikling er illustreret i figur 3.1, som supplerende viser udviklingen i aktiviteten 

indenfor afgrænsningen for hhv. ordinær og øvrigt rekvireret aktivitet fra 2010 til 2015. Det 

fremgår, at aktiviteten for begge grupper er faldet i perioden, men hvor aktiviteten er faldet 

hvert år i perioden for ordinær aktivitet, er der sket en aktivitetsstigning i forhold til øvrigt 

rekvireret aktivitet fra 2011 til 2013. Aktivitetsudviklingen for den øvrigt rekvirerede aktivi-

tet har med andre ord været mere volatil og har haft forholdsmæssigt stor betydning for 

den samlede aktivitetsudvikling. Det er bemærkelsesværdigt, at de private institutioner, som 

ikke indgår i taksteftersynet, har haft en mere stabil aktivitetsudvikling i perioden, eftersom 

øvrigt rekvireret aktivitet udgør en relativt større andel af den samlede aktivitet hos de pri-

vate institutioner.  
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Figur 3.1 Aktivitetsudvikling for ordinær og øvrigt rekvireret aktivitet 2010-2015, indeks100=2010 

Kilde: Undervisningsministeriet 

 

Sondringen i forhold til de private udbydere, og herunder sondringen mellem ordinær og 

øvrigt rekvireret aktivitet, tyder på, at der er generelle forskelle for så vidt angår den aktivi-

tet og aktivitetsudvikling, som finder sted hos de private institutioner. Der bør derfor tages 

forbehold med henblik på at generalisere resultaterne i taksteftersyn til gruppen af private 

udbydere, som ikke indgår i taksteftersynet.  

 

3.2 Aktivitet fordelt på institutionstyper  

AMU udbydes på forskellige institutionstyper. Tabel 3.3 viser udviklingen i aktiviteten in-

denfor taksteftersynets afgrænsning på tværs af de forskellige institutionstyper i perioden 

2012-2015. Det fremgår heraf, at det er handelsskoler, kombinationsskoler og SOSU-

skoler, som har oplevet de største aktivitetsfald, idet disse institutionstyper i perioden har 

haft et aktivitetsfald svarende til i omegnen af en tredjedel af aktiviteten. Disse institutions-

typer tegner sig alle for et aktivitetsfald i perioden 2012-2015, som er relativt større end 

aktivitetsudviklingen på -29 pct. for AMU samlet set. Tabel 3.3 viser overordnet, at der er 

forskel på, hvor påvirket de forskellige institutionstyper har været af, at der samlet set har 

været en tendens til faldende aktivitet på AMU. 

 

Tabel 3.3 viser også aktivitetsfordelingen på de forskellige institutionstyper i 2015. Tabellen 

viser, at AMU-centrene i 2015 har tegnet sig for 19 pct. af aktiviteten på AMU. Herudover 

udbydes AMU primært på tekniske skoler, handelsskoler, SOSU-skoler samt kombinations-

skoler. I 2015 tegner disse institutionstyper sig tilsammen for 77 pct. af aktiviteten blandt 

institutionerne indenfor taksteftersynet. Herudover udbydes AMU også på enkelte profes-

sionshøjskoler og landbrugsskoler. Professionshøjskolerne tegnede sig i 2015 for 2 pct. af 

aktiviteten, mens landbrugsskolerne tegnede sig for 1 pct. af aktiviteten.  
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Tabel 3.3 Aktivitet fordelt på institutionstyper ekskl. privat aktivitet, årselever 

Institutionstype 
Aktivitet, årselever Aktivitetsandel 

2015, pct.  
Aktivitetsudvikling 
2012-2015, pct.  2012 2013 2014 2015 

AMU-centre 1.478 1.423 1.314 1.228 19% -17% 

Tekniske skoler 1.951 1.983 1.724 1.490 23% -24% 

Handelsskoler 1.349 1.196 928 843 13% -38% 

SOSU-skoler 1.283 1.328 1.280 871 14% -32% 

Kombinationsskoler 2.656 2.405 2.040 1.759 27% -34% 

Landbrugsskoler 58      72  75  57  1% -1% 

Professionshøjskoler 189  174  149   157  2% -17% 

Erhvervsakademier 8  -    -    -    - - 

I alt 8.972 8.582 7.510 6.406 100% -29% 

Kilde: Undervisningsministeriet 

 

3.3 Aktivitet fordelt på takst- og familiegrupper 

Tabel 3.4 viser den relative aktivitetsfordeling indenfor taksteftersynets afgrænsning på 

tværs af de tolv takstgrupper med aktivitet i perioden 2012-2015. Som det også er beskrevet 

i kapitel 1, fremgår det af tabellen, at langt størstedelen af aktiviteten på AMU ligger inden-

for takstgruppe 3. Takstgruppe 3 tegner sig for 53 pct. af aktiviteten i 2015. Takstgruppe 3’s 

relative andel af den samlede aktivitet er faldet fra at udgøre 57 pct. af aktiviteten i 2012. 

 

Tabel 3.4 Aktivitetsandele fordelt på takstgrupper, pct.  

Takstgruppe 2012 2013 2014 2015 

Takstgruppe 2 3,3% 3,3% 3,1% - 

Takstgruppe 3 57,2% 55,3% 53,2% 52,6% 

Takstgruppe 4 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 

Takstgruppe 5 6,4% 5,2% 4,7% 0,6% 

Takstgruppe 6 6,3% 7,5% 8,7% 7,6% 

Takstgruppe 7 5,3% 5,4% 6,0% 12,4% 

Takstgruppe 8 3,4% 3,8% 4,5% 5,1% 

Takstgruppe 9 2,0% 2,1% 2,4% 2,8% 

Takstgruppe 10 6,5% 7,2% 7,4% 2,7% 

Takstgruppe 11 5,7% 6,2% 6,3% 12,1% 

Takstgruppe 12 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 

Takstgruppe 13 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 

Pct. i alt 100% 100% 100% 100% 

Årselever i alt 8.969 8.581 7.508 6.404 

Anm.: Summen af kolonnerne opdelt på takstgrupper kan afvige marginalt fra den samlede aktivitet, da der i data indgår en begrænset 

mængde aktivitet, som ikke er registreret i forhold til takst- og familiegrupperne.  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Tabellen illustrerer desuden, at der er fra 2014 til 2015 er sket markante ændringer i aktivi-

tetsfordelingen i forhold til en række takstgrupper. Disse ændringer i aktivitetsfordelingen 

skal ses i lyset af, at aktiviteten indenfor syv familiegrupper som led i vækstpakkens takst-

forhøjelser blev flyttet til højere takstgrupper. De flyttede familiegrupper fremgår i forrige 

kapitels tabel 2.2.  
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Det bemærkes, at der i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning fortsat sker udbe-

taling på baggrund af takstniveauet i bl.a. takstgruppe 2, selvom tabel 3.4 viser, at der ikke 

er registreret aktivitet i takstgruppe 2 efter 2014. Det skyldes, at AMU-kurserne i formåls-

regnskaberne registreres og indplaceres indenfor den takstgruppe, som den pågældende 

familiegruppe som udgangspunkt ligger indenfor, selvom der af bestemte årsager måtte 

være udbetalt en anden takst fx i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning.  

 

Tabel 3.4 viser bl.a., hvordan al aktiviteten indenfor takstgruppe 2 frem til 2014 givet ved 

takstgruppens eneste familiegruppe Tilberedning/service/rengøring med vækstpakken er blevet 

flyttet til takstgruppe 3 i 2015. Tilsvarende er de tre familiegrupper El-området/automatik og 

styring, Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner og Montage/systemteknik 

blevet flyttet fra takstgruppe 5 til takstgruppe 6, hvilket ses på aktivitetsfaldet fra 2014 til 

2015 i takstgruppe 5. Der ses imidlertid ikke på samme måde en aktivitetsstigning i den 

modtagende takstgruppe 6, da takstgruppe 6 samtidig har afgivet familiegruppen Bygning til 

taktgruppe 7, som tegner sig for relativt mere aktivitet. Aktivitetsforskydningen fra takst-

gruppe 10 til 11 skal ses i forhold til, at familiegruppen Svejseuddannelser er blevet flyttet fra 

takstgruppe 10 til 11, mens familiegruppen Plastsvejsning samtidig er blevet flyttet fra takst-

gruppe 11 til taksgruppe 12, hvilket dog ikke ses af tabellen, eftersom familiegruppen teg-

ner sig for en begrænset mængde aktivitet (blot 0,3 pct. af den samlede aktivitet i 2015).  

 

Ligesom det er relativt få takstgrupper, som tegner sig for størstedelen af aktiviteten, er det 

også relativt få familiegrupper indenfor de pågældende takstgrupper, som tegner sig for en 

stor andel af den samlede aktivitet. Tabel 3.5 viser aktivitetsandelen ud af AMU-aktiviteten 

i alt for de fem ud af de i alt 48 familiegrupper, som i 2015 tegner sig for mest aktivitet. De 

fem familiegrupper tegner sig i 2015 tilsammen for 67 pct. af aktiviteten på AMU. Når 

taksteftersynet i de kommende kapitler undersøger resultatet på tværs af både familie- og 

takstgrupper gælder det derfor, at resultatet for en betydelig andel af takst- og familiegrup-

perne skal læses med forbehold for, at resultatet undersøges med udgangspunkt i mindre 

mængder af aktivitet.  

 

Tabel 3.5 Aktivitetsfordeling for de fem ud af 48 familiegrupper med størst aktivitet i 2015, pct.  

Takstgruppe  Familiegruppe 2012 2013 2014 2015 

3 Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) 37% 37% 38% 38% 

3 Teori 19% 17% 14% 12% 

 7 Intern transport samt transport i lufthavne 5% 5% 6% 7% 

 6 Bygning 3% 4% 5% 5% 

 11 Svejseuddannelser 4% 5% 5% 5% 

Kilde: Formålsregnskaber 
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4 Samlede resultater   

4.1 Samlet resultat på AMU 2012-2015 

AMU tegner sig i 2015 for et negativt resultat på -48,6 mio. kr. på AMU-driften. Resultatet 

er en forbedring i forhold til de årlige resultater i de forudgående år fra 2012 til 2014, hvor 

resultaterne har ligget forholdsvis stabilt på et niveau på mellem -96,3 og -101,9 mio. kr. 

årligt. Udviklingen i resultat i perioden 2012-2015 fremgår af tabel 4.1. Forbedringen i det 

samlede resultat fra 2014 til 2015 skal ses i lyset af takstforhøjelserne, som blev udmøntet i 

forbindelse med vækstpakken. 

 

Tabel 4.1. Samlede resultater på AMU ekskl. bygnings- og fællesudgiftsområdet 2012-2015, mio. kr. 

i 2017-prisniveau   

 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Som det fremgår af kapitel 3, har der i perioden 2012-2015 været en samlet aktivitetsudvik-

ling på -29 pct. De største aktivitetsfald fra år til år ses hhv. fra 2013 til 2014, hvor aktivite-

ten faldt med 12 pct., og fra 2014 til 2015, hvor aktiviteten faldt med 15 pct. Fra 2013 til 

2014 blev det negative resultat pr. årselev forværret fra -11.222 kr. til -13.565 kr., ligesom 

det samlede resultat blev forværret fra at udgøre -96,3 mio. kr. til at udgøre -101,9 mio. kr. 

Til sammenligning var både det samlede årlige resultat samt det aktivitetskorrigerede resul-

tat pr. årselev tæt på uændret fra 2012 til 2013, hvor der var et begrænset aktivitetsfald på 

blot 4 pct. Fra 2014 til 2015, hvor vækstpakkens takstforhøjelser blev udmøntet, ses en 

markant forbedring i resultatet pr. årselev fra -13.565 kr. til -7.586 kr.  

 

I takt med det samlede aktivitetsfald på AMU er der også sket et fald i institutionernes gen-

nemsnitlige holdstørrelse på kurserne på AMU. Supplerende undersøgelse af et datatræk fra 

Efteruddannelse.dk viser, at den gennemsnitlige holdstørrelse er faldet med 12 pct., mens 

aktiviteten på AMU, som den fremgår i formålsregnskaberne, er faldet med 29 pct. samlet 

set. Ligesom faldet i den samlede aktivitet på AMU er størst fra 2014 til 2015, ses også det 

største fald i den gennemsnitlige holdstørrelse fra 2014 til 2015, hvor holdstørrelserne er 

faldet med 8 pct. I 2015 var den gennemsnitlige holdstørrelse på tværs af institutioner og 

kursustyper givet ved 11,6 tilmeldinger. Spredningen i institutionernes gennemsnitlige hold-

størrelse gik i 2015 fra 4,9 til 27,5 tilmeldinger hos hhv. institutionen med det laveste og 

institutionen med det højeste gennemsnit. Spredningen i forhold til den gennemsnitlige 

holdstørrelse skal ses i lyset af, at der for institutionerne må forventes stor forskel i holdty-

per og dermed holdstørrelser afhængigt af, hvilke kurser institutioner primært udbyder.3   

 

                                                 
3 Datatrækket fra Efteruddannelse.dk viser den gennemsnitlige holdstørrelse for institutionerne samlet set og dermed ikke for de enkelte 
takst- og familiegrupper eller kursustyper. Holdstørrelserne er beregnet på baggrund af tilmeldinger til kurser, som er blevet afholdt. 
Datatrækket indeholder modsat formålsregnskaber også tal for de private udbydere.  

  2012 2013 2014 2015 

Resultat, mio. kr.  -96,4  -96,3  -101,9  -48,6  

Aktivitet, årselever 8.972 8.582 7.510 6.406 

Resultat pr. årselev, kr. -10.746 -11.222 -13.565 -7.586 
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Faldet i holdstørrelsen og den umiddelbare sammenhæng med aktivitetsudviklingen i for-

målsregnskaberne kan være med til at forklare, hvordan aktivitetsfaldet mere konkret har 

påvirket institutioners forudsætninger for at skabe sammenhæng mellem indtægter og om-

kostninger på de enkelte AMU-kurser. Alt andet lige må forudsætningerne for at skabe 

sammenhængende økonomi forventes at blive forringet, hvis der er færre kursister pr. hold, 

da der er en række faste udgifter forbundet med afholdelse af AMU-kurser, herunder fx 

løn, som må forventes at være de samme uanset antallet af kursister.  

 

Tabel 4.2 viser udviklingen i hhv. indtægterne og omkostninger forbundet med undervis-

ningen på AMU. Som det fremgår af tabellen er det løn, som udgør institutionernes primæ-

re udgift i forhold til undervisningen på AMU. Udviklingen i udgifterne til løn er dermed 

særligt relevant i forhold til institutionernes evne til at tilpasse omkostningerne til et falden-

de aktivitetsniveau og dermed et faldende indtægtsgrundlag. Det kan i den forbindelse be-

mærkes, at institutionernes udgifter til løn faldt med 9 pct. fra 2013 til 2014, hvor aktivite-

ten faldt med 12 pct., mens lønudgifterne blev nedbragt med 12 pct. fra 2014 til 2015, hvor 

aktiviteten faldt med 15 pct.  

 

Tabel 4.2. Samlede indtægter og omkostninger på AMU ekskl. bygnings- og fællesudgiftsområdet 

2012-2015, mio. kr. i 2017-prisniveau 

  2012 2013 2014 2015 

Indtægter i alt  814  782  699  662  

- Heraf tilskud og deltagerbetaling 781  756  668  633  

- Heraf øvrige indtægter 33  26  31  29  

Omkostninger i alt -910 -879 -801 -710 

- Heraf løn -655 -636 -579 -511 

- Heraf driftsomkostninger -204 -190 -173 -152 

- Heraf vedligeholdelse -27 -29 -28 -27 

- Heraf afskrivninger -24 -23 -22 -20 

Resultat i alt -96  -96  -102  -49  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

I forhold til indtægterne viser figur 4.1 supplerende, at mens indtægterne givet ved under-

visningstaxameter og deltagerbetaling har fulgt aktivitetsudviklingen fra 2012 til 2014, er 

disse indtægter fra 2014 til 2015 ikke faldet i samme omfang som aktiviteten. Den ændrede 

tendens i udviklingen fra 2014 til 2015 må igen forventes at hænge sammen med effekterne 

af vækstpakken, hvor den samme aktivitet alt andet lige har udløst større indtægter givet 

højere takster.  
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Figur 4.1 Sammenhæng mellem indtægter ved tilskud og deltagerbetalinger, udgifter til løn samt 

aktivitet 2012-2015, 2012=indeks100 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Figur 4.2 viser sammenhængen mellem institutionernes resultater pr. årselev og lønudgifter 

pr. årselev. I overensstemmelse med, at lønudgifterne udgør institutionernes største om-

kostning forbundet med undervisningsdriften på AMU, viser figuren, at der tilsyneladende 

er sammenhæng mellem institutioners omkostninger pr. årselev til løn og resultat pr. års-

elev, hvor højere lønudgifter hænger sammen med et lavere resultat pr. årselev.  

 

Figur 4.2 Sammenhæng mellem resultat pr. årselev og løn pr. årselev i 2015, 2017-prisniveau 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

4.2 Sammenhæng mellem aktivitet og resultat 

Figur 4.3 viser sammenhængen mellem institutionernes aktivitet på AMU og resultat pr. 

årselev i 2015. Figuren viser, at spredningen i resultatet pr. årselev er størst for institutioner 

med et lavere aktivitetsniveau. Forklaringen kan til dels være, at institutionerne med større 

aktivitet har bedre forudsætninger for at skabe sammenhæng mellem indtægter og omkost-

ninger på tværs af AMU-kurserne samlet set. Herudover kan en del af forklaringen på den-

ne spredning tilskrives usikkerhed i forhold til konteringen, ligesom resultaterne for institu-
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tioner med lav aktivitet må forventes at være mere påvirkelige i forhold til fx større indkøb 

eller lignende, som kan adskille sig for de enkelte år.  

 

Figur 4.3 Sammenhæng mellem resultat pr. årselev og de enkelte institutioners aktivitet i 2015, 

2017-prisniveau 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

4.3 Udviklingen i antallet af institutioner som er i stand til at realisere hhv. positivt og 

negativt resultat i perioden 2012-2015  

Det samlede negative resultat på AMU skal ses i lyset af, at der både er institutioner, som 

realiserer et positivt og et negativt resultat. Selvom institutionerne i gennemsnit har et nega-

tivt resultat på AMU er det ikke entydigt, at AMU-aktiviteten er forbundet med et under-

skud. Som det fremgår af figur 4.3, har 28 ud af de 75 institutioner med aktivitet i 2015 haft 

et positivt resultat for året.  

   

Figur 4.3 Antal institutioner med hhv. overskud og underskud fra 2012-2015 

Kilde: Formålsregnskaber 
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Andelen af institutioner, som i det enkelte år har realiseret et positivt resultat har ligget på 

mellem 29 pct. og 37 pct. i perioden 2012-2015. Andelen, som i perioden har realiseret et 

positivt resultat, var højest i 2015, hvor andelen udgjorde 37 pct. 

  

De 28 institutioner med positivt resultat i 2015 har til sammen haft et overskud på AMU på 

i alt 34,5 mio. kr., mens de 47 institutioner med et negativt resultat har haft et samlet un-

derskud på -83,1 mio. kr. Det giver et positivt resultat på 1,2 mio. kr. i gennemsnit pr. insti-

tution med overskud i 2015, mens det for institutionerne med et negativt resultat i 2015 

giver et underskud på -1,8 mio. kr. i gennemsnit pr. institution.  

 

Det kan endvidere bemærkes, at blot fem institutioner har haft overskud på AMU hvert år i 

hele perioden, mens 30 institutioner har haft underskud hvert år i hele perioden. De reste-

rende 40 ud af 75 institutioner, som indgår i undersøgelsen af hele perioden 2012-2015, har 

altså oplevet både at realisere hhv. et positivt og et negativt resultat i de enkelte år.  

 

4.4 Resultat fordelt på institutionstyper 

Tabel 4.3 viser resultatet fordelt på institutionstyper. Det fremgår, at kombinationsskolerne 

tegner sig for en relativt stor andel af det samlede negative resultat på AMU i hele perioden. 

Det gælder også for kombinationsskolerne, at de tegner sig for det største negative aktivi-

tetskorrigerede resultat pr. årselev i 2015. Sammen med kombinationsskolerne er det de 

tekniske skoler og handelsskolerne, som tegner sig for de største negative samlede resulta-

ter i hvert af årene i perioden. Her kan det bemærkes, at disse institutionstyper hver især 

tegner sig for en forholdsvis stor andel af AMU-aktiviteten. I 2015 tegnede de tre instituti-

onstyper sig tilsammen for 64 pct. af den samlede aktivitet. Sammen med landbrugsskoler-

ne har de tre institutionstyper tilmed de højeste aktivitetskorrigerede negative resultater pr. 

årselev. Landbrugsskolerne tegner sig dog for en begrænset mængde af aktivitet, og der ses 

også større variation i landbrugsskolernes resultater fra år til år, når der tages højde for den 

mindre aktivitet indenfor denne institutionstype.  

 

Tabel 4.3 Resultat fordelt på institutionstyper 2012-2015, 2017-prisniveau  

Institutionstype 

Resultat, mio. kr. 

Resultat pr.  

årselev 

2015, kr.  

Aktivitet i 

årselever  

2015 2012 2013 2014 2015 

AMU-centre 5,6 2,0 -0,3 6,4 5.247 1.228 

Tekniske skoler -38,0 -28,6 -31,5 -13,8 -9.237 1.490 

Handelskoler -1,8 -5,2 -8,4 -10,6 -12.602 843 

Social- og sundhedsskoler -11,8 -14,6 -12,8 -3,6 -4.141            871  

Kombinationsskoler -48,0 -48,8 -46,4 -27,5 -15.646 1.759 

Landbrugsskoler -0,1 0,4 -0,5 -0,6 -9.838               57  

Professionshøjskoler -3,3 -1,6 -2,1 1,0 6.672            157  

Erhvervsakademier 1,0 0,0 - - - - 

I alt -96,4 -96,3 -101,9 -48,6 -7.586 6.406 

Kilde: Formålsregnskaber 
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For alle institutionstyper, undtagen handelsskolerne og landbrugsskolerne, fremgår der en 

betydelig forbedring i resultatet fra 2014 til 2015, hvor takstforhøjelserne fra vækstpakken 

er blevet udmøntet. Resultatet i forhold til handelsskolerne er bemærkelsesværdigt, efter-

som langt størstedelen af aktiviteten indenfor institutionstypen er at finde indenfor takst-

gruppe 3, som er omfattet af takstforhøjelse i vækstpakken. Mellem 87 pct. og 91 pct. af 

aktiviteten på handelsskolerne ligger i perioden 2012-2015 indenfor takstgruppe 3. Nærme-

re undersøgelse af resultaterne for handelsskolerne viser, at særligt en institution tegner sig 

for den samlede beløbsmæssige forværring af resultatet fra -8,4 mio. kr. i 2014 til -10,6 mio. 

kr. i 2015, da den institution alene har et negativt resultat på -4,9 mio. kr. i 2015, hvilket 

udgør en markant forværring i forhold til institutionens resultat fra 2014, som udgjorde 

blot -0,2 mio. kr.  

  

Figur 4.5 Antal institutioner med hhv. overskud og underskud fordelt på institutionstyper i 2015 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Indenfor de forskellige institutionstyper fremgår det, at det ikke er entydigt, hvorvidt der 

enten realiseres et årligt positivt eller negativt resultat, ligesom det samme gælder for insti-

tutionerne samlet set. Figur 4.5 viser antallet af institutioner indenfor de forskellige institu-

tionstyper, som i 2015 hhv. har realiseret et positivt eller negativt resultat. Ligesom kombi-

nationsskolerne tegner sig for en relativt stor andel af det samlede negative resultat på 

AMU i perioden, fremgår det i figuren tilsvarende, at det er kombinationsskolerne, som 

enkeltvis har sværest ved at realisere et positivt resultat. Det er vanskeligt at pege på en 

årsag til, at særligt kombinationsskolerne har sværere end de øvrige institutionstyper ved at 

skabe sammenhæng mellem indtægter og omkostninger.  
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5 Resultater fordelt på takstgrupper 

5.1 Samlede resultater fordelt på takstgrupper 

Taksteftersynet viser overordnet, at det særligt er takstgruppe 3, som tegner sig for en stor 

del af det samlede negative resultat på AMU i perioden. Det samlede resultat i perioden 

2012-2015 fremgår i tabel 5.1 fordelt på takstgrupper. Takstgruppe 3 tegner sig konkret i 

2015 for et samlet negativt resultat på -36,1 mio. kr., hvor det samlede negative resultat på 

AMU har været på -48,9 mio. kr. Omfanget af underskuddet indenfor takstgruppe 3 skal 

ses i forhold til, at takstgruppe 3 tegner sig for en betydelig andel af aktiviteten på AMU. I 

perioden 2012-2015 har takstgruppe 3 årligt tegnet sig for mellem 53 pct. og 57 pct. af den 

samlede aktivitet.  

 

Tabel 5.1 Samlede resultater fordelt på takstgrupper 2012-2015, mio. kr. i 2017-prisniveau 

Takstgruppe 
Resultat i mio.kr. 

Resultat pr.  

årselev 

2015 (kr.) 

Aktivitet i 

årselever 

2015 

Antal  

institutioner med 

resultat i 2015 
2012 2013 2014 2015 

Takstgruppe 2* -5,0 -7,3 -7,0 -  - - - 

Takstgruppe 3* -55,5 -58,0 -58,1 -36,1 -10.721          3.369  71 

Takstgruppe 4 -2,9 -5,6 -3,0 -1,9 -8.898             210  26 

Takstgruppe 5* -7,8 -8,4 -8,2 -3,9 -101.368               39  20 

Takstgruppe 6* -6,1 0,3 0,9 -4,4 -9.104             485  50 

Takstgruppe 7* -4,9 -7,6 -10,2 2,1 2.597             795  34 

Takstgruppe 8 0,9 2,8 2,5 3,3 10.076             323  36 

Takstgruppe 9 -1,8 -0,6 0,9 -2,7 -15.127             182  29 

Takstgruppe 10* -10,0 -14,9 -13,5 -0,3 -1.884             175  25 

Takstgruppe 11* -7,6 -4,1 -7,4 -6,2 -7.939             778  30 

Takstgruppe 12* 0,2 0,2 0,1 0,4 18.849               23  8 

Takstgruppe 13 3,0 2,1 1,2 1,0 40.176               24  9 

I alt  -97,6 -101,1 -101,9 -48,9 -7.634          6.404  75 

Anm.: Takstgrupper markeret med * har fået flyttet familiegruppen enten til eller fra i forbindelse vækstpakken, hvilket må forventes at 

have påvirket udviklingen i resultatet fra 2014 til 2015. Summen af kolonnerne opdelt på takstgrupper kan afvige marginalt fra de samle-

de resultater, da der i data indgår en begrænset mængde aktivitet, som ikke er registreret i forhold til takst- og familiegrupperne.  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Tabel 5.1 viser, at der for en del af takstgrupperne er sket en betydelig ændring i det samle-

de resultat fra 2014 til 2015, hvor vækstpakken må forventes at have påvirket institutioner-

nes resultater på AMU indenfor de takstgrupper, hvor der er blevet indført midlertidige 

takstforhøjelser. Det samlede resultat indenfor takstgruppe 3 er gået fra -58,1 mio. kr. i 

2014 til -36,1 mio. kr. i 2015. Det årlige negative resultat indenfor takstgruppe 3 har i peri-

oden 2012-2014 ligget stabilt på mellem -55,5 mio. og -58,1 mio. kr., før takstforhøjelsen 

blev udmøntet.  

  

Herudover ses der i relation til effekterne af vækstpakken fx en markant forværring af re-

sultatet indenfor takstgruppe 6 fra 2014 til 2015, ligesom der fx ses en markant forbedring 

af resultat i takstgruppe 7. Takstgruppe 6 har i forbindelse med flytningen af familiegrupper 
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modtaget tre familiegrupper fra takstgruppe 5, som tilsammen har bidraget med et negativt 

resultat både før og efter flytningen. Herudover har takstgruppe 6 afgivet familiegruppen 

Bygning, som for institutionerne samlet set har haft et overskud både før og efter flytningen. 

Takstgrupperne 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12 er i forskelligt omfang påvirket af, at der med 

vækstpakken er blevet flyttet familiegrupper til eller fra disse takstgrupper, og udviklingen i 

resultaterne for disse takstgrupper fra 2014 til 2015 skal ses i lyset heraf. I kapitel 6, hvor 

resultaterne på tværs af familiegrupperne fremgår, foretages der særskilt undersøgelse af 

familiegrupperne, som er blevet flyttet mellem takstgrupper.  

 

Tabel 5.2 viser supplerende det aktivitetskorrigerede resultat pr. årselev indenfor de forskel-

lige takstgrupper. I forhold til takstgruppe 3 fremgår det, at resultatet pr. årselev fra 2014 til 

2015 er blevet forbedret fra at udgøre -14.551 kr. til at udgøre -10.721 kr. Tendensen i de 

forudgående år har været, at resultatet pr. årselev er blevet forværret fra år til år. Det frem-

går, at takstgruppe 3 fra 2012 til 2014 har haft et resultat pr. årselev, som har ligget for-

holdsvis tæt på det samlede gennemsnit. I 2015 har resultatet for takstgruppe 3 udviklet sig 

til at være dårligere end det samlede gennemsnit på -7.634 kr. En del af forklaringen på 

denne udvikling må forventes at hænge sammen med, at flytningen af familiegrupper til 

højere takstgrupper har forbedret det samlede gennemsnit, uden at denne takstforhøjelse 

har påvirket resultatet for takstgruppe 3.  

 

Tabel 5.2 viser desuden, at der er en betydelig spredning i det aktivitetskorrigerede resultat. 

Særligt takstgruppe 5 udmærker sig med et resultat, som adskiller sig markant fra det gen-

nemsnitlige resultat pr. årselev i 2015. I dette tilfælde er der dog tale om en takstgruppe 

med et relativt begrænset aktivitetsomfang. Nærmere undersøgelse af resultatet indenfor 

takstgruppe 5 tyder på, at der er usikkerhed i nogle institutioners kontering på familiegrup-

pen Anlæg/affald, som ligger inden for takstgruppen. 
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Tabel 5.2 Udviklingen i resultat pr. årselev på tværs af takstgrupper 2012-2015, kr. i 2017-prisniveau 

 Takstgruppe  2012 2013 2014 2015 
Aktivitet i års-

elever 2015 

Takstgruppe 2* -17.280 -25.957 -29.446 -                -    

Takstgruppe 3* -10.826 -12.215 -14.551 -10.721         3.369  

Takstgruppe 4 -9.270 -18.768 -12.620 -8.898            210  

Takstgruppe 5* -13.669 -18.897 -23.072 -101.368               39  

Takstgruppe 6* -10.743 464 1.339 -9.104            485  

Takstgruppe 7* -10.396 -16.310 -22.564 2.597            795  

Takstgruppe 8 3.044 8.655 7.399 10.076            323  

Takstgruppe 9 -10.097 -3.224 4.916 -15.127            182  

Takstgruppe 10* -17.056 -24.004 -24.356 -1.884            175  

Takstgruppe 11* -14.934 -7.759 -15.724 -7.939            778  

Takstgruppe 12* 49.574 37.696 17.487 18.849               23  

Takstgruppe 13 81.428 71.398 49.973 40.176               24  

I alt  -10.880 -11.788 -13.567 -7.634         6.404  

Anm.: Takstgrupper markeret med * har fået flyttet familiegruppen enten til eller fra i forbindelse vækstpakken, hvilket må forventes at 

have påvirket udviklingen i resultatet fra 2014 til 2015. Summen af kolonnerne opdelt på takstgrupper kan afvige marginalt fra de samle-

de resultater, da der i data indgår en begrænset mængde aktivitet, som ikke er registreret i forhold til takst- og familiegrupperne.  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

5.2 Sammenhæng mellem resultat og aktivitet indenfor de enkelte takstgrupper i 2015 

Generelt bekræfter opdelingen på takstgrupper, at der er større udsving i resultaterne, når 

der er tale om afgrænsninger til mindre mængder af aktivitet. Figur 5.1 viser sammenhæn-

gen mellem resultatet pr. årselev og aktiviteten indenfor de enkelte takstgrupper i 2015.  

 

Figur 5.1. Sammenhæng mellem aktivitet pr. takstgrupper og resultat pr. årselev i 2015, 2017-

prisniveau 

Kilde: Formålsregnskaber 
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5.3 Antal institutioner som realiserer hhv. et positivt og negativt resultat på tværs af 

takstgrupper 

Figur 5.2 viser antallet af institutioner, som har realiseret hhv. et positivt og et negativt re-

sultat indenfor de forskellige takstgrupper i 2015. Det fremgår af figuren, at takstgruppe 12 

adskiller sig fra de øvrige takstgrupper ved, at det er den eneste takstgruppe, hvor samtlige 

otte institutioner med resultat i 2015 har realiseret et positivt resultat. Ellers fremgår det, at 

der indenfor samtlige af de øvrige takstgrupper både har været institutioner, som i 2015 har 

realiseret hhv. et negativt og et positivt resultat.  

 

Takstgruppe 3 udmærker sig ved, at det er den takstgruppe, hvor klart flest institutioner har 

udfordringer med at realisere positivt resultat. I 2015 har 46 ud af 71 institutioner eller 65 

pct. realiseret et negativt resultat. I 2015 har de 45 institutioner med negativt resultat inden-

for takstgruppe 3 til sammen haft et underskud på -58,6 mio. kr., mens de 25 institutioner 

med positivt resultat tilsammen har haft et overskud på 22,5 mio. kr. Det giver et resultat 

på -1,3 mio. kr. i gennemsnit pr. institution med underskud og et resultat på 0,5 mio. kr. i 

gennemsnit pr. institution med overskud.  

 

Figur 5.2 Antal institutioner med hhv. overskud og underskud fordelt på takstgrupper 2015 

Kilde: Formålsregnskaber 
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6 Resultater fordelt på familiegrupper   

6.1 Samlede resultater fordelt på familiegrupper i 2015 

Tabel 6.1 på viser de samlede resultater på tværs af samtlige 48 familiegrupper fra 2012 til 

2015. Familiegrupperne er grupperet efter de takstgrupper, de indgår i. Familiegrupperne, 

som med vækstpakken er blevet flyttet til højere takstgrupper, fremgår frem til 2014 i den 

takstgruppe, som de er flyttet fra, og i 2015 i den takstgruppe, som de er flyttet til. Udvik-

lingen i resultaterne for de familiegrupper, som er blevet flyttet til højere takstgrupper, un-

dersøges særskilt i afsnit 6.4.  

 

Tabel 6.1 Resultater fordelt på familiegrupper 2012-2015, mio. kr. i 2017-prisniveau  

Takst-
gruppe 

Familiegruppe 

Resultater, mio. kr. 

Resultat 
pr. års-
elev i 
2015 

Aktivitet 
i 2015, 
årsele-
ver 

Aktivitets-
udvikling  
2012-
2015, pct.  

Institutio-
ner med 
resultat i 
2015 2012 2013 2014 2015 

2 
Tilberedning/servering/ rengø-

ring* 
-5,0 -7,3 -7,0 - - -     -    -  

3 

Flygtninge og indvandrere -0,1 -0,7 -1,9 0,1 4.684 30  -36% 16 

Fødevareindustri -0,2 0,0 -0,2 -0,3 -71.045 4  8% 5 

Ika -0,6 -3,1 -0,6 -1,1 -32.370 35  -45% 56 

Teori -34,0 -39,6 -32,9 -24,5 -32.747 748  -57% 68 

Teori (med øvelser inkl. vedr. 
lovgivningsregler) 

-20,6 -14,6 -22,6 -8,2 -3.402 2.414  -26% 71 

Tilberedning/servering/ rengø-
ring** 

- - - -2,1 -15.337 138  - 29 

4 

Gartneri -2,1 -5,2 -2,8 -1,7 -9.722 173  -25% 12 

Media, DTP og web -0,8 -0,4 -0,1 -0,4 -44.694 9  -85% 13 

Procesområdet 0,1 -0,1 -0,1 0,2 7.757 27  31% 15 

Tekstil og Beklædning 0,0 0,1 0,0 0,0 17.236 1  -18% 2 

5 

Anlæg/affald 0,9 -1,2 -3,4 -3,8 -396.222 10  -92% 11 

El-området/automatik og styring* -4,2 -3,0 -2,6 - -  -    - - 

Frisørområdet -0,2 0,1 -0,1 0,0 13.748      3  -77% 5 

Maskinbetjening, mindre maski-
ner/CAD/CAM/CNC/maski* 

-4,2 -3,7 -1,8 - - -    - - 

Mindre håndværk 1,2 0,2 -0,1 -0,2 -7.657    27  -29% 13 

Montage/systemteknik* -1,3 -0,9 -0,3 - -     -    -  - 

6 

Bygning** 0,0 4,1 2,9 - - -    -  - 

El-området/automatik og styring** - - - -0,4 -4.921 81  - 19 

Fiskeri/landbrug -1,3 0,4 -0,4 -2,2 -26.798 81  -18% 18 

Flyområdet -0,1 -0,1 -0,5 -0,4 -39.148 9  -18% 3 

Køle/klima/varme 0,0 0,4 0,0 0,6 10.249 60  -2% 10 

Laboratorie 0,1 0,1 0,2 0,1 20.590 5  24% 10 

Maskinbetjening, mindre maski-
ner/CAD/CAM/CNC/maski** 

- - - -1,0 -5.944 165  - 41 

Montage/systemteknik** - - - 0,1 4.787 30  - 20 

Taxikørsel -4,0 -3,9 -1,5 -1,6 -36.590 
              

44  -28% 14 

Tryk og billedbehandling -0,8 -0,6 0,1 0,2 25.184 10  -78% 11 
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7 

Bygning** - - - 7,0 21.132 330  - 34 

Intern transport samt transport i 
lufthavne 

-5,6 -7,0 -10,0 -4,9 -11.043 444  0% 24 

Plastområdet 0,7 -0,6 -0,2 0,0 229 22  -15% 7 

8 

Elektronik 0,1 -0,4 0,3 0,5 59.420  8  -51% 11 

Elektronikfremstilling -0,1 -0,6 0,4 0,4 18.152 24  -17% 5 

Kranområdet -2,7 -0,1 -1,3 -1,2 -7.008 173  -1% 24 

Medicinfremstilling 0,5 0,4 0,7 1,2 37.776 32  82% 4 

Overfladebehandling 3,2 4,0 2,1 2,0 29.696 66  11% 32 

Renovering/restaurering af gamle 
bygninger 

-0,2 -0,4 0,3 0,4 19.776 21  107% 14 

9 

Autohjælp/bjergning/redning -3,7 -0,1 -0,4 -3,6 -111.159 33  6% 8 

Buskørsel -0,1 -0,5 -0,4 -0,1 -21.037 3  -42% 5 

Hydraulik -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -54.003 4  -31% 5 

Maskinbetjening, større maskiner 2,1 -0,7 0,5 -0,6 -5.840 106  -6% 26 

Mobil- og tårnkran 0,4 1,2 1,3 1,8 51.146 35  49% 3 

10 

Ambulerende fiskerikurser -0,2 -0,3 -0,6 -0,2 -46.357 4  114% 1 

Godstransport/flytning/renovation 2,3 -3,5 -2,1 -0,5 -2.824 160  -16% 23 

Robotuddannelser -0,2 0,2 -0,5 0,3 33.558 10  -9% 7 

Skovbrug 0,0 0,0 0,0 - - 0,5  - 1 

Svejseuddannelser* -11,9 -11,3 -10,3 - -  -    -100%  - 

11 

Godstransport jf. EU direktiv 

2003/59/EF 
-6,1 -2,6 -5,5 -3,0 -10.448 289  -9% 22 

Køreteknik, energirigtig kørsel 
samt vintertjenest 

0,1 0,0 -0,4 0,0 -827 53  39% 22 

Personbefordring jf. EU direktiv 
2003/59/EF 

-1,4 -1,5 -1,5 -1,8 -17.008 106  -20% 18 

Plastsvejsning* -0,3 -0,3 -0,2 - - -    -  - 

Svejseuddannelser** - - - -1,3 -3.980 328  - 24 

Vådrum 0,1 0,3 0,1 0,0 -1.668 1  -4% 7 

12 
Dykkerområdet 0,2 0,2 0,1 0,1 30.004 4  -10% 5 

Plastsvejsning** - - - 0,3 16.730 20  - 3 

13 
Betjening af store maskiner & 

ambul. Fiskerikurser 
3,0 2,1 1,2 1,0 40.176 24  -35% 9 

I alt -97,6 -101,1 -101,9 -48,9 -7.634 6.404 -29% 75 

Anm.: Familiegrupper omfattet af flytning i forbindelse med Vækstpakke 2014 er markeret med * i takstgruppen, som de er flyttet fra, og 

med ** i takstgruppen, som de er flyttet til. Summen af kolonnerne opdelt på takst- og familiegrupper kan afvige marginalt fra de samlede 

resultater, da der i data indgår en begrænset mængde aktivitet, som ikke er registreret i forhold til takst- og familiegrupperne.  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

6.2 Sammenhæng mellem resultat og aktivitet indenfor de enkelte familiegrupper 2015 

I tabel 6.1 fremgår det, at der er en betydelig spredning i det aktivitetskorrigerede resultat 

pr. årselev på tværs af de 48 familiegrupper. I 2015 har familiegruppen Anlæg/affald haft det 

største negative resultat pr. årselev, som beløb sig til -396.222 kr. Som det tidligere har 

fremgået i kapitel 5, hvor familiegruppens betydning for det samlede resultat indenfor 

takstgruppe 5 blev undersøgt, er der en betydelig usikkerhed forbundet med dette resultat, 

som dækker over en begrænset mængde aktivitet. Familiegruppen Elektronik indenfor 

takstgruppe 8 har til sammenligning tegnet sig for det højeste positive resultat pr. årselev i 
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2015, som beløb sig til 59.420 kr. Tilsvarende gælder det for familiegruppen Elektronik, at 

der er tale om en familiegruppe med et begrænset omfang af aktivitet. De to familiegrupper 

med hhv. det højeste og laveste resultat pr. årselev i 2015 tegner sig hver især for blot 0,1 

pct. af den samlede aktivitet i 2015. Det, at det er to familiegrupper med en begrænset 

mængde aktivitet, som tegner sig for hhv. det mindste og største resultat pr. årselev, under-

streger, at resultaterne for familiegrupper med begrænset aktivitetsomfang skal læse med 

forbehold, da resultaterne kan være påvirket af usikkerhed i konteringen eller forhold i re-

sultaterne for enkelte institutioner, som fx kan være særlige for det enkelte år.   

 

Figur 6.1 viser i den forbindelse supplerende sammenhængen mellem aktiviteten indenfor 

de forskellige familiegrupper og det dertilhørende resultat pr. årselev. Figuren viser, at der 

generelt er større spredning i resultaterne for familiegrupper med lavere aktivitet.  

 

Figur 6.1 Sammenhæng mellem aktivitet pr. familiegrupperne og resultat pr. årselev i 2015, 2017-

prisniveau  

Anm.: Af hensyn til fremstilling er 3 outliers fjernet. Det drejer sig om familiegrupperne Teori og Teori (med øvelser inkl. lovgivningsreg-

ler), som tegner sig for aktivitet svarende til hhv. 748 og 2.414 årselever i 2015. Tilsvarende er familiegruppen anlæg/affald fjernet, da 

resultatet pr. årselev for denne familiegruppe er -396.222 kr. i 2015.  

Kilde: Formålsregnskaber 

 

6.3 Familiegrupperne teori og teori med øvelser indenfor takstgruppe 3 

Tabel 6.1 viser i forhold til takstgruppe 3, som tegner sig for størstedelen af aktiviteten på 

AMU, at størstedelen af takstgruppens aktivitet findes indenfor de to familiegrupper Teori 

og Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler).  

 

De to familiegrupper tegner sig i 2015 for 91 pct. af aktiviteten indenfor takstgruppe 3, og 

de tegner sig for 49 pct. af årets samlede aktivitet på AMU. I 2014 havde de to familiegrup-

per tilsammen et underskud på -55,5 mio. kr., mens det samlede negative resultat på AMU 

var -101,9 mio. kr. I 2015 havde de to familiegrupper tilsammen et underskud på -32,7 mio. 

kr., mens det samlede negative resultat på AMU var -48,9 mio. kr. De to familiegrupper for 
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teorikurser har således haft stor betydning for det samlede negative resultat på AMU i peri-

oden.  

 

Det fremgår tilsvarende af tabel 6.1, at det er disse familiegrupper, som den største andel af 

institutionerne har aktivitet indenfor i 2015. I 2015 har i alt 68 ud af 75 institutioner aktivi-

tet indenfor familiegruppen Teori, mens 71 ud af 75 institutioner har aktivitet indenfor Teori 

(med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler).  

 

Tabel 6.1 viser i overensstemmelse med takstforhøjelsen til takstgruppe 3 og dermed disse 

familiegrupper, at resultatet indenfor disse familiegrupper tilsammen er blevet forbedret 

betydeligt fra 2014 til 2015. Nærmere undersøgelse af udviklingen i det aktivitetskorrigerede 

resultat pr. årselev viser dog, at resultatet for familiegruppen Teori er blevet forværret årligt i 

perioden 2012-2015, herunder også fra 2014 til 2015, hvor takstgruppe 3 blev tilført takst-

forhøjelse. Den nærmere undersøgelse tyder dog på, at denne forværring af resultatet for 

Teori ville have været mere udtalt uden takstforhøjelsen til takstgruppe 3. Udviklingen i re-

sultatet pr. årselev for de to familiegrupper for teorikurser fremgår i tabel 6.2.  

 

Tabel 6.2 Udvikling i resultat pr. årselev for teori og teori med øvelser 2012-2015, 2017-prisniveau  

Familiegruppe  

Resultat pr. årselev, kr. Aktivitet i 2015, 
årselever 

Udvikling i aktivitet 
2012-2015, pct.  2012 2013 2014 2015 

Teori  -19.588 -27.469 -31.138 -32.747 748 -57% 

Teori (med øvelser inkl. 

vedr. lovgivningsregler) 
-6.282 -4.551 -7.956 -3.402 2.414 -26% 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

Det bemærkes, at der for de to familiegrupper for teorikurser er stor forskel på det aktivi-

tetskorrigerede resultat pr. årselev. For Teori udgør resultatet pr. årselev -32.747 kr., mens 

det for Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) udgør -3.402 kr. i 2015. Den nærmere un-

dersøgelse af udviklingen i det aktivitetskorrigerede resultat for disse familiegrupper viser, 

at de to familiegrupper har haft modsatrettet udvikling i deres resultater pr. årselev i perio-

den 2012-2015.  

 

For familiegruppen Teori er resultatet pr. årselev løbende blevet forværret fra 2012 til 2015, 

mens det for Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) løbende er blevet forbedret. Det er 

muligt, at denne udvikling i resultat for Teori kan være påvirket af et relativt stort aktivitets-

fald på 57 pct. fra 2012 til 2015, hvor der for AMU i alt har været et fald på 29 pct. Alene 

fra 2014 til 2015 er aktiviteten indenfor Teori faldet med 29 pct. For Teori (med øvelser inkl. 

vedr. lovgivningsregler) har der til sammenligning været et aktivitetsfald på 26 pct. for hele peri-

oden 2012-2015 og et fald på 15 pct. fra 2014 til 2015. På trods af, at aktivitetsfaldet inden-

for perioden 2012-2015 har været størst fra 2014 til 2015, er det samtidig på dette tids-

punkt, at den beløbsmæssige forværring af resultatet har været mindst. Det tyder på, at 

takstforhøjelsen til takstgruppe 3 må forventes at have påvirket resultatet for Teori sådan, at 

der havde været en større forværring af resultatet pr. årselev, hvis ikke takstforhøjelsen var 

blevet indført. 
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6.4 Resultat fordelt på flyttede familiegrupper  

Tabel 6.3 viser resultaterne for de familiegrupper, som blev flyttet til højere takstgrupper i 

forbindelse med vækstpakken. Flytningen af familiegrupperne trådte i kraft i slutningen af 

2014, og den fulde effekt af denne takstforhøjelse ses først i 2015. Tabellen viser både det 

samlede resultat for familiegrupperne samt det aktivitetskorrigerede resultat pr. årselev. Det 

fremgår, at der for samtlige familiegrupper fra 2014 til 2015 er sket en forbedring af det 

samlede resultat samt det aktivitetskorrigerede resultat pr. årselev, hvor der for de fleste af 

familiegrupperne har været en mere stabil udvikling i resultatet i de forudgående år.  

 

Tabel 6.3 Resultat for flyttede familiegrupper 2013-2015, 2017-prisniveau 

Familiegruppe 
Resultat, mio. kr. Årselever Resultat pr. årselev, kr. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Tilberedning/servering/ rengøring -7,4 -7,0 -2,1 283 236 138 -26.086 -29.563 -15.414 

El-området/automatik og styring -3,0 -2,6 -0,4 91 81 81 -32.615 -31.823 -4.946 

Maskinbetjening, mindre maski-

ner/CAD/CAM/CNC/maski 
-3,7 -1,8 -1,0 224 187 165 -16.655 -9.888 -5.973 

Montage/systemteknik -0,9 -0,3 0,1 50 29 30 -17.232 -9.069 4.811 

Bygning 4,1 2,9 7,0 364 396 330 11.227 7.419 21.237 

Svejseuddannelser -11,3 -10,3 -1,3 424 364 328 -26.723 -28.303 -4.000 

Plastsvejsning -0,3 -0,2 0,3 19 18 20 -13.653 -11.482 16.814 

I alt -22,5 -19,2 2,6 1.456  1.310  1.091  -15.429 -14.664 2.427 

Kilde: Formålsregnskaber 

 

6.5 Antal institutioner med hhv. overskud og underskud fordelt på familiegrupper i 2015 

Figur 6.2 viser antallet af institutioner, som i 2015 har realiseret hhv. et positivt og et nega-

tivt resultat indenfor de enkelte familiegrupper. Ligesom det gælder på tværs af hhv. institu-

tionerne samlet og takstgrupperne, ses det af figuren, at det tilsvarende for familiegrupper-

ne ikke er entydigt, om de enkelte institutioner realiserer enten overskud eller underskud.  

 

Figuren viser, at der for 43 af de 48 familiegrupper både er institutioner, som har realiseret 

et positivt og et negativt resultat.  Dermed er der blot fem ud af de 48 familiegrupper, hvor 

samtlige institutioner med aktivitet enten har realiseret et positivt eller negativt resultat. Det 

fremgår, at Ambulerende fiskerikurser er den eneste familiegruppe, hvor ingen institutioner i 

2015 har realiseret et positivt resultat, men for denne familiegruppe gælder det imidlertid, at 

der i 2015 kun er den ene institution med aktivitet. Herudover fremgå det, at der indenfor 

familiegrupperne Plastsvejsning, Dykkerområdet, Mobil- og tårnkran og Medicinfremstilling alene 

har været institutioner, som har realiseret et positivt resultat i 2015. For disse familiegrup-

per gælder det imidlertid også, at det er relativt få institutioner, som har haft aktivitet i 

2015. På tværs af disse familiegrupper har der blot været mellem 2 og 5 institutioner, som 

har registreret både resultat og aktivitet for 2015.  
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Figur 6.2 Antal institutioner med hhv. overskud og underskud på de enkelte familiegrupper i 2015 

Anm.: På tværs af familiegrupperne har 20 institutioner indenfor de enkelte familiegrupper indberettet aktivitet uden resultat. Disse institu-

tioner indgår ikke i denne figur, eftersom der hverken fremgår et overskud eller underskud for institutionerne for den pågældende familie-

gruppe, selvom institutionerne har haft aktivitet.  

Kilde: Formålsregnskaber 
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Materiale:  Notat om VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkon-
trakterne for 2016. 

 
Bemærkninger: 

 
Som det fremgår af notatet har samtlige VEU-centre 
forbedret sig i 2016, og der er generelt er en høj målop-
fyldelsesgrad, der svinger fra 90,3 pct. til 100 pct. af 
kontrakten, hvilket giver en gennemsnitlig målopfyldel-
se på ca. 99 pct. Det betyder, at alle VEU-centre vil få 
udbetalt et resultatafhængigt tilskud (bonus) på mellem 
632.121 kr. til 719.090 kr. for 2016. 

I forhold til kontrakten for 2016 er de overskydende 
bonusmidler blevet fordelt ud på de i alt seks VEU-
centre, der har opfyldt kontrakten for 2016 med 100 pct. 
  
 

 
Behandling: 

 
Til orientering og eventuel drøftelse. 
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Orientering om VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkontrak-
terne for 2016 
 
VEU-centrene styres gennem toårige resultatkontrakter. Der afrapporte-
res på resultatkontrakterne hvert år. Dette notat omhandler resultaterne 
for den første afrapporteringsperiode for kontrakterne for 2016-2017.  

Resultatkontrakter for 2016 
Den nuværende toårige kontrakt består af tre indsatsområder. Under 
indsatsområde 1 er der opstillet seks resultatindikatorer, mens der under 
indsatsområde 2 og 3 er opstillet tre resultatindikatorer, som VEU-
centrene måles på. Det er VEU-centrenes præstationer i forhold til resul-
tatindikatorerne, som afgør størrelsen af det resultatafhængige tilskud 
(bonus), som hvert center vil modtage for 2016. Resultatindikatorerne er 
fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter dialog med VEU-
centrene.  
 
De tre indsatsområder er:  
 

1. VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og ef-
fekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene efteruddan-
nelsesindsats (vægter med 1,5) 

2. VEU-centrene medvirker til, at beskæftigedes og lediges behov for 
almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes (vægter 
med 0,5) 

3. VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den re-
gionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter med 
2,0) 

 
I forbindelse med kontrakterne for 2016-2017 blev der gennemført nogle 
justeringer af den tidligere kontraktmodel. Der blev således indarbejdet 
styrkede incitamenter for resultatopfyldelse ved, at VEU-centrene mod-
sat tidligere nu også får delvis point for delvis opfyldelse af målet. Der-
udover blev der gennemført nogle forenklinger af resultatmålene, og mål, 
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der ikke længere var relevante i forhold til VEU-centrenes kerneaktivite-
ter blev fjernet, og nye blev tilføjet som øget fokus på tosprogedes delta-
gelse i VEU, samt et øget ambitionsniveau på voksenvejledningsområdet. 
 
Afrapporteringen har bestået af redegørelser indsendt af VEU-centrene, 
aktivitetstal trukket fra tilskudssystemerne (indsatsområde 2) samt en 
evaluering udført af Danmarks Statistik om kvaliteten og effekten af 
VEU-centrenes virksomhedsopsøgende arbejde. 
 
Målopfyldelse i 2016 
For VEU-centrenes resultater i 2016 er det især værd at bemærke, at 
samtlige VEU-centre har forbedret sig, og at der generelt er en høj 
målopfyldelsesgrad, der svinger fra 90,3 pct. til 100 pct. af kontrakten, 
hvilket giver en gennemsnitlig målopfyldelse på ca. 99 pct.  
 
Indsatsområde 1 
Under indsatsområde 1 skal hvert VEU-center bl.a. nå fastsatte mål for 
virksomhedsbesøg og for individuel vejledning. 11 VEU-centre har nået 
målet for antal virksomhedsbesøg, ét VEU-center har opfyldt det med 88 
pct. og ét VEU-center har opfyldt målet med 65 pct. Alle VEU-centrene 
på nær ét har nået målet for individuelle rådgivninger og vejledninger. 
 
Ifølge Danmarks Statistiks evaluering blandt et udsnit af virksomheder, 
som VEU-centrene har besøgt i 2016, er virksomhederne generelt godt 
tilfredse med centrene. Den gennemsnitlige tilfredshed er på 73 pct., og 
ingen af VEU-centrene ligger under 71 pct. Da måltallet var 75 pct. har 
alle centre således enten opfyldt målet eller været tæt på. Samtidig har alle 
centre opfyldt målet om, at minimum 25 pct. af de virksomheder, som 
VEU-centrene har besøgt, efterfølgende skal sende medarbejdere på 
efteruddannelse. Gennemsnitligt 49 pct. af de virksomheder, som har 
modtaget opsøgende rådgivning og vejledning fra VEU-centrene, sender 
efterfølgende ansatte på efteruddannelse i 2016. 
 
Alle VEU-centrene opnår fuld målopfyldelse for deres indsats for at 
koordinere udbuddet af VEU, herunder med et styrket fokus på VEU 
for tosprogede. Således har VEU-centrene udviklet en national strategi 
for tosprogedes øgede deltagelse i VEU, og størstedelen af VEU-
centrene har udarbejdet en lokal handlingsplan for området.  
 
Alle VEU-centrene opnår også fuld målopfyldelse for deres arbejde for 
at styrke voksenvejledningsindsatsen. De har alle udarbejdet og imple-
menteret en handlingsplan og således igangsat konkrete nye vejlednings-
initiativer, som bl.a. kvalitetssikrer vejledningen.  
 
 
 



 3 

Indsatsområde 2 
Indsatsområde 2 omhandler opstillede måltal for AMU-, FVU- og euv-
aktiviteten.  
 
• AMU-aktiviteten: Alle 13 VEU-centre har en målopfyldelse på over 

94 pct., heraf har syv VEU-centre en målopfyldelse på 100 pct.   
• FVU-aktiviteten: 12 VEU-centre har en målopfyldelse på 100 pct., ét 

VEU-center har en målopfyldelse på 85 %. 
• Euv-aktiviteten: 12 VEU-centre har en målopfyldelse på 100 pct., ét 

VEU-center har en målopfyldelse på 84 %. 
 
Indsatsområde 3 
I indsatsområde 3 om det regionale samspil har alle VEU-centre nået de 
opsatte mål for samarbejde med beskæftigelsesregioner, jobcentre, 
vækstfora, erhvervsserviceenheder etc. Alle centre deltager desuden i 
formaliserede samarbejdsfora med henblik på strategiske drøftelser om 
samspillet mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.  
 
Opsummering 
Alle VEU-centrene har generelt en bedre målopfyldelse i 2016 end i 
2015. I 2015 havde VEU-centrene i gennemsnit en målopfyldelse på 82 
pct., i 2016 havde VEU-centrene i gennemsnit en målopfyldelse på 98,7 
pct. Det kan dog være svært at sammenligne målopfyldelsen for de to år, 
da der i forbindelse med kontrakterne for 2016-2017 blev gennemført 
nogle justeringer af kontraktmodellen, bl.a. med henblik på bedre incita-
menter for målopfyldelse. Men selv med den gamle pointfordelingsmo-
del har VEU-centrene forbedret sig, således vil den gennemsnitlige 
målopfyldelse med den gamle model have været på 88,8 pct. i 2016, mod 
82 pct. i 2015.  
 
At alle VEU-centrene forbedrer sig, og at de generelt har en høj målop-
fyldelsesgrad indikerer, at den nye incitamentsstruktur, der blev indarbej-
det i kontrakterne for 2016, har virket. Det er Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitets vurdering, at alle VEU-centrene arbejder målrettet med en 
række ambitiøse resultatmål og dermed med forbedring af kvaliteten i 
deres ydelser. Styrelsen vurderer på denne baggrund, at målopfyldelsen er 
tilfredsstillende. 
 
Bonusudbetaling for 2016 
VEU-centrenes bevilling var i 2016 på samlet 58 mio. kr., hvoraf 10 mio. 
kr. var øremærket et initiativ om styrket voksenvejledning i Vækstpakke 
2014.  
 
Bevillingen er fordelt på et fast tilskud og et resultatafhængigt tilskud 
(bonus). Fordelingen sker efter følgende principper.  
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1. Fast driftstilskud til hvert VEU-center på 1,7 mio. kr.  
2. Fast områdeafhængigt tilskud, som er opgjort efter antal kortud-

dannede samt små og mellemstore virksomheder i hvert VEU-
center. 

3. Den samlede målopfyldelse udløser en vis procentdel af det fulde 
resultatafhængige tilskud, så en målopfyldelse på 83 pct. fx udløser 
83 pct. af det fulde resultatafhængige tilskud. En målopfyldelse på 
under 60 pct. udløser ikke ekstra midler.  

4. De midler, der eventuelt ikke bliver udbetalt via ovenstående prin-
cip 3, fordeles som et yderligere resultatafhængigt tilskud til de 
VEU-centre, der opfylder kontrakten med 100 pct. Størrelsen af 
dette tilskud afhænger således af mængden af de resterende midler. 
Der vil være en øvre grænse for resultatafhængigt tilskud på i alt 1,5 
mio. kr.  

 
Det resultatafhængige tilskud vil blive udbetalt nu, hvor centrenes resul-
tater er afrapporteret. Da seks af VEU-centrene har opfyldt kontrakten 
med 100 pct., vil hele det resultatafhængige tilskud blive udbetalt. Således 
vil hvert VEU-center få udbetalt et resultatafhængigt tilskud på mellem 
632.121 kr. til 719.090 kr. for 2016.  
 
Resultatkontrakten for 2017 
Der blev gennemført mindre justeringer af VEU-centrenes kontrakter 
for 2017 jf. orientering til VEU-rådet i november 2016. Der var bl.a. 
behov for at gennemføre disse justeringer, da de 10 mio. kr., der var afsat 
ekstra til VEU-centrene årligt i 2015-2016 i forbindelse med Vækstpakke 
2014, ikke blev videreført til 2017.  
 
Med forbehold for trepartsforhandlingerne senere på året, skal der i løbet 
af efteråret 2017 indgås nye kontrakter for 2018-2019. 
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VEU-Rådet 
 

 

Status på projekt BedreEfterUddannelse.dk og 
hotline 

1 Projekt Bedre EfterUddannelse.dk og projektleve-
rance 1 

 

Søndag den 2. april blev projektleverance 1 idriftsat. Leverancen blev 
idriftsat som planlagt i starten af april, jf. sidste status til VEU-Rådet i 
december 2016.  

Projektleverance 1 omfatter en ny forside med de vigtigste funktioner for 
virksomhederne samt et nyt flow – en light version - for selvstændige og 
mindre virksomheder, hvor det er blevet meget nemmere at tilmelde til 
et kursus og søge om godtgørelse. 

Idriftsættelsen er gået tilfredsstillende, og der er pt. ikke konstateret al-
vorlige fejl siden idriftsættelsen. I løbet af den første uge (uge 14) blev 
der konstateret fejl ved tilmelding via kursusbeskrivelsen. Fejlen blev 
rettet allerede tirsdag aften, den 4. april. Desuden blev der konstateret en 
fejl i kursussøgning på søgeord med bindestreg, fx L-AUS. Denne fejl 
blev rettet fredag aften den 7. april.  

STIL har oplevet en hurtig reaktion hos udviklingsleverandøren på de to 
fejl, der blev konstateret i den første driftsperiode og en høj kvalitet af 
fejlrettelserne. 

Der udestår en rettelse af visse mindre kendte fejl konstateret under dels 
leverandørens og dels STILs test i februar og marts. STIL afventer en 
plan fra leverandøren for udbedring af disse fejl. 

Projektleverance 2 – optimering af tilmeldings- og ansøgningsflow - har 
været sat i bero indtil leverandøren havde leveret leverance 1.  

STIL vil arbejde videre med muligheden for udvikling af massesigne-
ringsfunktion samt, hvis det er muligt inden for projektbudgettet, mulig-
hed for at sende VEU-ansøgningen med det samme.  

2 Status på Hotline  
Der er i oktober 2016 etableret en hotline for EfterUddannelse.dk i STIL 
som en del af kortbaneinitiativerne i 3 partsaftalen. Formålet med hotli-
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nen er at yde hjælp til at tilmelde og ansøge om VEU-godtgørelse på 
EfterUddannelse.dk. Hotlinen får ca. 200 henvendelser om ugen. 

Diagrammerne nedenfor viser hvem der kontakter hotlinen, hvad hen-
vendelserne drejer sig om og hvordan henvendelserne løses. 

2.1 Hvem kontakter hotlinen 
Kategorien ”Virksomheder” dækker henvendelser fra virksomheder (uanset 
størrelse) og selvstændige. Kategorien Institution dækker henvendelser fra ud-
dannelsessteder. 

 

2.2  Hvad drejer henvendelserne sig om 
Kategorien VEU dækker alle henvendelser om VEU-ansøgning, dvs. hjælp til at 
finde og udfylde VEU-ansøgning, spørgsmål til udbetaling m.v. 

 

2.3 Hvordan løser hotlinen henvendelserne 
Løsningen ”Henvist” dækker sager, hvor hotlinen har henvist brugeren til en 
anden aktør, fx henvisning til uddannelsessted eller a-kasse. 
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2.4 Tilfredshedsmålinger 
Der gennemføres en tilfredshedsmåling af de henvendelser, som kom-
mer fra en mobiltelefon. Når opkaldet er afsluttet, modtager brugeren en 
sms med spørgsmål om, hvordan han/hun har oplevet den vejledning, 
som han/hun netop har fået. Vurderingen sker på en skala på 1-5 – hvor 
5 er meget tilfreds.  

Den gennemsnitlige vurdering for perioden 1. februar til den 18. april 
2017, var på 4,6 med en svarprocent på 20 (319 ud af 1620 har svaret). 
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