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Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet og Frie Grønne er enige om at fortsætte hjælpen til udbyderne af ar-
bejdsmarkedsuddannelser (AMU) med at komme godt igennem Corona-kri-
sen i 2021.  

Arbejdsmarkedsuddannelserne er et centralt uddannelsestilbud til voksne 
med kort eller ingen formel uddannelse. En opkvalificering eller omskoling 
via AMU kan styrke den enkeltes fodfæste på arbejdsmarkedet og give virk-
somhederne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.  

COVID-19-nedlukningerne medfører faldende aktivitet og dermed faldende 
indtægter hos AMU-udbyderne. Der er betydelig usikkerhed om, hvordan ef-
terspørgslen efter AMU konkret vil udvikle sig i den periode, der kommer ef-
ter den aktuelle nedlukning.  

Regeringen og aftalepartierne ønsker at give AMU-udbyderne større økono-
misk tryghed i 2021 i lig med 2020, så udbyderne fortsat kan fokusere på at 
stå klar med et velfungerende tilbud om efteruddannelse og omskoling, når 
skolerne igen kan genåbne fuldt ud. 

Med det udgangspunkt er partierne enige om at forlænge hjælpepakken for 
2020, så den også gælder for 2021. Kriterier og vilkår foreslås således videre-
ført uændret i den forlængede hjælpepakke. 

Det indebærer følgende økonomiske hjælp til AMU-udbyderne i 2021: 

- Tilsagn om særtilskud ved faldende aktivitet: Staten giver alle udby-
dere af AMU et særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2021 
sammenlignet med aktiviteten i 2019. Staten vil yde nedenstående 
særtilskud pr. mistet årselev svarende til ca. 75 pct. af institutionsty-
pernes gennemsnitlige statstilskud og deltagerbetaling pr. årselev.  
Satserne svarer til satserne anvendt i 2020 opregnet til 2021-pl. 

Særtilskud pr. årselev i kr. (2021-pl) 
Institutionstype Særtilskud 

AMU-centre 129.664  
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Handelsskoler 83.724  

Kombinationsskoler 124.399  

Landbrugsskoler 116.831  

Private AMU-udbydere 155.982  

SOSU-skoler 91.511  

Tekniske skoler 113.246  

Professionshøjskoler 90.070  

Universiteter 144.133  

 
- Særtilskuddet opgøres og udbetales samlet for både den mistede ak-

tivitet, der ellers ville udløse statstilskud (beskæftigede kursister) 
samt for mistet aktivitet for ledige og selvbetalende kursister, dvs. 
aktivitet rekvireret af kommuner mv. Tilskuddet vil blive udbetalt i ja-
nuar 2022, når aktiviteten for hele 2021 er opgjort og indberettet af 
udbyderne.  
 

Den enkelte udbyders særtilskud kommer til at afhænge af aktiviteten i hele 
2021. Dermed baseres en kompensation ikke på usikre skøn over udviklingen 
i efterspørgslen, men på en faktisk konstateret udvikling for hele kalender-
året.  
 
De samlede økonomiske konsekvenser afhænger af længden på nedluknings-
perioden i 2021, og hvordan AMU-aktiviteten udvikler sig både under og ef-
ter nedlukningsperioden.  
 
Som element i den normale understøttelse af selvejende uddannelsesinstitu-
tioners økonomi kan AMU-udbydere søge og modtage ekstra likviditet som 
lån hos Børne- og Undervisningsministeriet, såfremt det udgør en konkret 
udfordring frem til udmøntningen af særtilskuddet i januar måned 2022.  
 
Private udbydere af AMU kan være omfattet af statens økonomiske hjælpe-
pakker til virksomheder. Såfremt en privat udbyder af AMU modtager anden 
økonomisk bistand fra staten relateret til COVID-19, vil nærværende særtil-
skud til AMU blive reduceret med et tilsvarende beløb. 

 
 


