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Vores bekymring for arbejdsmarkedsuddannelsernes (AMU) fremtid er ikke blevet mindre 
efter at have set regeringens finanslovsforslag for 2023 (FFL2023).  
 
 Vi anerkender, at der på FFL2023 er afsat 30 mio. kr. årligt til styrkelse af voksen- og 
efteruddannelse (AMU, VUC og TAMU) samt en pulje på 30 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. 
i henholdsvis 2024 og 2025 til at understøtte et forsat bredt uddannelsesudbud; det er 
midler, der skal fordeles mellem flere forskellige uddannelsesområder, men som langt fra 
vil kunne række til at sikre bæredygtig finansiering af AMU de kommende år. 
 
Aktuelt er er AMU-programmet presset på flere institutioner og med FFL2023 er der 
ingen udsigt til genopretning af AMU. Der budgetteres med et aktivitetsfald på op mod 10 
% (afhængigt af fagområde) og en bevillingsreduktion på 200 mio. kr. (fra 811,3 mio. kr. 
i 2022 til 611,8 mio. kr. i 2023). Omkring 110 mio. kr. udspringer af den gældende 
trepartsaftale, men der er ingen garanti for at beløbet kommer igen - hvis ikke midlerne 
udmøntes ved de pågående VEU-trepartsforhandlinger, vil det være en katastrofe for 
AMU-programmet. 
 
Der er udmeldt en generel p/l regulering på 3,9 pct., hvilket ikke er tilstrækkelig især i 
forhold til de uddannelser, som har en stor andel af udgifter til energi, materialer og 
udstyr. Skolerne er således hårdt ramt af inflationen i materiale og energipriser, især 
skoler der har store udgifter til energi, udstyr og materialer rammes af p-/l reguleringen, 
hvorfor vi er nødt til at få en pris- og lønregulering, der i højere grad matcher 
inflationsraten og ikke de 3,9%, der er afsat til P/L-regulering på FFL2023  
 
Det danske arbejdsmarked er i konstant forandring. En forandring AMU er skræddersyet 
til at understøtte. Aktuelt er den grønne og digitale omstilling højt placeret på den 
politiske agenda. Derfor er der behov for nye kompetencer og for at opdatere de gamle. 
Dette gælder såvel for de faglærtes som for de ufaglærtes arbejdsmarked, hvor nye 
jobfunktioner, ikke mindst som følge af den grønne omstilling, vil medføre nye 
kompetencekrav. Det vil forsinke omstillingen, at arbejdsmarkedet mangler kompetente 
hænder. Og det risikerer at koste vækst, velfærd og arbejdspladser i Danmark.  
 
Og for AMU programmets vedkommende er det efterhånden ”sidste udkald”. Hvis AMU 
fortsat skal være et uddannelsessystem, der smidigt kan imødekomme og tilpasse sig 
behovene på arbejdsmarkedet, er der akut behov for at AMU’s finansiering bliver 
bæredygtig og ikke mindst permanent, så økonomien ikke baseres på (usikre) puljer, der 
løbende skal forhandles og fornys. 
 
Vi uddyber naturligvis gerne ovenstående.  
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