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FOA´s høringssvar vedr.rapporten om ”Kulegravning af AMU-området”. 

 

FOA – Fag og Arbejde har følgende bemærkninger til rapporten. 

Først vil vi gerne understrege, at FOA, i lighed med den øvrige LO-gruppe, tager kraftigt 

afstand fra misbrug og ulovligheder i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler til VEU, 

og at vi deler den øvrige bekymring LO´s høringssvar giver udtryk for. 

Men vi ser der har været tendenser til, at konstateringer af svindel og misbrug af AMU-systemet 

har ført til generelle stramninger, samt udlægninger og fortolkninger af AMU-lovgivningen, 

formidlet i en strøm af hyrdebreve, som har medført en handlingslammelse i systemet. FOA 

mener det vil være mere hensigtsmæssigt i stedet, at slå ned på de konkrete eksempler af 

misbrug af AMU-systemet. 

I sammenfatningen på side 5, påpeger UDST at især uddannelser fra fælleskataloget har været i 

spil i forbindelse med tilsynssagerne. Derfor rammer en del af opstramningerne denne type af 

uddannelser. I forhold til UDST´s betoning af de fagtekniske AMU-uddannelser er det vigtigt at 

pege på, at den særlige faglighed på EPOS´ område, tager udgangspunkt i relationsarbejde. 

Derfor ser FOA en risiko for, at opstramningerne i forhold til uddannelser under fælleskataloget 

kan komme til at virke begrænsende på en stor del af EPOS´ mål, fordi de tematisk ligner 

uddannelserne i fælleskataloget. 

FOA finder det vigtigt, at det fremadrettet fastholdes, at AMU grundlæggende skal bestå af 

landsdækkende kompetencegivende uddannelser til faglærte og ufaglærte, så de er rustede til at 

møde nye kompetencekrav på et dynamisk arbejdsmarked. 

UDST kæder side 15, virksomhedsforlagt undervisning sammen med dyrt og specialiseret 

udstyr, som uddannelsesinstitutionerne ikke råder over, og som virksomhederne kan stille til 

rådighed. På side 43 fremhæver UDST, at der er risiko for, at der ved virksomhedsforlagt 

undervisning kan ske omgåelse af reglerne om åbne hold, samt reglen om, at der ikke må foregå 

produktion, når medarbejderne er i uddannelse. På EPOS´ område har ønsket om at fremme 



praksisnær undervisning været kædet sammen med brugen af virksomhedsforlagt undervisning. 

På de tekniske fag kan der på værksteder etableres praksisnær undervisning. Den mulighed er 

ikke til stede på EPOS´ område, fordi mange af de centrale og nødvendige kompetencer er 

sociale og faglige kompetencer knyttet til pleje og omsorgsopgaver for de mennesker, som 

medarbejderen indgår i en arbejdsrelation med. Vi mener der er brug for at finde løsninger, hvor 

reglerne kan sikres overholdt, samtidig med at muligheden for virksomhedsforlagt undervisning 

fortsat er sikret. 

Det er også vigtigt på EPOS´ område, at der er mulighed for at gøre brug af eksterne 

undervisere. Den hurtige udvikling, fx i behandlingsformer og organisering af arbejdet både på 

sygehusene og i den kommunale sektor, betyder, at for at sikre opdateret undervisning, så er der 

brug for at kunne inddrage faglige eksperter og praktikere. 

 

 

Med venlig hilsen 

P.v.a.  

Forbundssekretær Nanna Højlund 
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