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Børne- og undervisningsminister Christine Antorinis skriftlige svar til medlem af Folketinget Ulla Tør-
næs (V) på spørgsmål af 4. december 2012  (nr. S  598)

”Set i lyset af behovet for en mere mobil arbejdsstyrke, der besidder de kvalifikationer, arbejdsmarkedet 
efterspørger, hvad er så begrundelsen for, at Ministeriet for Børn og Undervisning i stigende grad be-
grænser udbudsmulighederne for AMU-uddannelserne?”

Svar:
Udbudsmulighederne på AMU området er på det seneste begrænset via skærpede regler for udlicitering, 
som blandt andet indebærer, at visse kurser og visse afholdelsesformer ikke kan udliciteres.  AMU er 
dog fortsat et fleksibelt uddannelsessystem med mange decentrale frihedsgrader for udbyderne. Syste-
met har gennem årene i stigende grad været udfordret af manglende regeloverholdelse og mange mis-
brugssager, hvilket også fremgår af rapporten om AMU-kulegravningen. Ministeriet har blandt andet 
reageret med en markant intensivering af tilsynsindsatsen og oprettelse af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

I høringssvarene til rapporten pegede blandt andet skoleforeningerne entydigt på behovet for, at ram-
merne for udliciteringsordningen blev reguleret strammere for at dæmme op for misbruget. Jeg har 
fulgt skoleforeningernes forslag, hvor jeg også har noteret mig, at det er skoleforeningernes opfattelse, 
at udbyderne fortsat kan løfte opgaven med at imødekomme virksomhedernes og borgernes behov for 
kompetenceudvikling efter indførelsen af opstramningerne. 

Der er stadig mange mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af AMU, og jeg vil løbende sikre mig, at 
der er den rette balance mellem et fleksibelt uddannelsessystem og behovet for regulering med henblik 
på, at pengene bruges bedst muligt i forhold til de uddannelsespolitiske målsætninger for AMU. 

Jeg ser dog med bekymring på den faldende aktivitet på området, og det glæder mig derfor, at Rådet for 
Voksen- og Efteruddannelser (VEU-rådet) har valgt at gennemføre to temadrøftelser om aktivitetsud-
viklingen på AMU-området og mulighederne for at synliggøre AMU’s styrker. Den ene blev afholdt i 
slutningen af november i år, og den anden skal afholdes til februar det kommende år. Jeg afventer 
VEU-rådets anbefalinger i forlængelse heraf, og det ligger mig meget på sinde, at vi også fremadrettet 
har et velfungerende og effektivt AMU system, som sikrer at behovet for opkvalificering kan imøde-
kommes hurtigt og effektivt.
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