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Undervisningsminister Bertel Haarders skriftlige svar til medlem af Folketinget Carsten Hansen (S) på 
spørgsmål nr. S 994

”Er ministeren enig med Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE), der i en 
anbefaling til ministeren skriver, at »REVE finder det ganske utilfredsstillende for både samfundet, 
virksomhederne og medarbejderne, at de midler Folketinget stiller til rådighed til nødvendige voksen- 
og efteruddannelsesaktiviteter ikke kan nyttiggøres på grund af, at skolerne har underskud og derfor 
ikke udbyder kurserne i  tilstrækkeligt omfang« og med rådets formand Keld Møller Pedersen, der 
udtaler, at »Under de nuværende forhold får vi ikke den efteruddannelse af faglærte og ufaglærte, som 
er helt nødvendig for at arbejdsstyrken skal kunne klare fremtidens krav til omstilling på arbejds-
markedet. Det er helt afgørende, at vi igen får høj aktivitet på AMU igen?” 
(Spm. nr. S 994). 
 
Svar:
Som led i den løbende økonomistyring har Undervisningsministeriet i efteråret udarbejdet et takstefter-
syn på området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Taksteftersynet viser, at der i 2004 sam-
let set er et økonomisk underskud i forbindelse med udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannel-
se.  
 
Der kan være en række forklaringer på det konstaterede underskud på arbejdsmarkedsuddannelserne i 
2004. Pr. 1. januar 2004 er gennemført en omfattende reform af arbejdsmarkedsuddannelserne. Endvi-
dere er mange udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser fusioneret i 2003 og 2004. Disse ændringer har 
krævet omstilling af institutionerne.  
 
Endvidere har institutionerne oplevet et øget antal aflysninger, som kan skyldes, at det økonomiske 
opsving har medført, at virksomhederne har for travlt til at sende deres ansatte på kursus. Jeg har sam-
tidig konstateret, at aktiviteten målt i årselever på arbejdsmarkedsuddannelserne fra 2003 til 2004 faktisk 
steg med knap 15 pct. 
 
Jeg anerkender imidlertid, at institutionerne kan have haft vanskeligt ved at få økonomien i arbejdsmar-
kedsuddannelserne til at løbe rundt i 2004. På den baggrund og efter rådføring med REVE er det på 
ændringsforslaget til finansloven for 2006 besluttet at ændre taksterne på en række arbejdsmarkedsud-
dannelser. Samlet set indebærer takstændringerne merindtægter for skolerne på ca. 28 mio. kr. i 2006.  
 
Med hensyn til omfanget af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse vil jeg understrege, at det ikke er 
et selvstændigt mål for regeringen, at aktiviteten stiger. Det afgørende er derimod, at uddannelsesud-
buddet svarer til efterspørgslen i forhold til opkvalificeringsbehovet for primært faglærte og ufaglærte 
på landets virksomheder.  
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Netop derfor ser jeg frem til at høre anbefalingerne og konklusionerne fra Trepartsudvalget om vok-
sen- og efteruddannelse, når udvalgets arbejde er færdigt i starten af det kommende år. 
 

Bertel Haarder 


