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Anmodning om undersøgelse af administrationen af erhvervsrettet vok-

sen- og efteruddannelse (AMU og VEU) 

 

 
Staten yder tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det for-

mål at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevan-

te kompetencer. Uddannelsesindsatsen gennemføres som dels arbejdsmar-

kedsuddannelser (AMU), dels erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

(VEU), jf. LBK nr. 381 af 26/03/2010 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 

lov nr. 369 af 14/06/2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved delta-

gelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.  

 

Undervisningsministeriet har fastsat en række regler for hvilke uddannelser og 

kompetencevurderingsforløb, der berettiger til tilskud.  

 

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge: 

 hvordan sikrer Undervisningsministeriets administration på AMU- og 

VEU-området, at tilskud kun udbetales til de fastsatte formål og de 

modtagere, der er berettiget hertil? 

 i hvilket omfang har der fundet uberettiget udbetaling af tilskud sted, 

siden ordningerne startede? 

 

Baggrund 

Statsrevisorerne er bekendt med, at der har været uregelmæssigheder og 

tilfælde af misbrug af tilskudsmidler på området. Ifølge Ritzaus Nyhedsbureau 

har Undervisningsministeriet foretaget en kulegravning af en række sager om 

uberettiget udbetaling af tilskud på AMU-området. På denne baggrund har 

ministeriet krævet et tocifret millionbeløb tilbage
1
. Ifølge samme artikel skulle 

der være en omfattende og accepteret svindelkultur i ”AMU-branchen”. Den 

tidligere undervisningsminister satte således en kulegravning af AMU-området 

i gang i april 2011. Rapporten ”Kulegravning af AMU-området” blev offentlig-

gjort i november 2011. Det må forventes, at rapporten og det stigende antal 

                                                      
1
 Ritzaus Bureaus Citathistorie 20. december 2011: ”Ministerium kræver tocifret milli-

onbeløb tilbage”. 
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tilsynssager har givet ministeriet anledning til at gennemføre en række initiati-

ver i forhold til at imødegå misbrug. 

 

Avisen.dk har endvidere udgivet en række artikler om misbrug og svindel på 

området: 

 

http://avisen.dk/politisk-blodrus-truer-efter-amu-skandale_147837.aspx 

http://avisen.dk/amu-karrusellen-saadan-svindler-vi-sammen_147880.aspx 

http://avisen.dk/sladreordninger-kan-spaende-ben-for-amu-fup_157361.aspx 

http://avisen.dk/amu-svindlere-har-haft-arbejdsro-i-aarevis_147157.aspx 

http://avisen.dk/amu-offer-det-hele-er-plumraaddent_156017.aspx 

http://avisen.dk/bag-amu-skandalen-alle-klapper-i_157292.aspx 

http://avisen.dk/her-er-amu-fuskeren-bag-svensk-lotterisvindel_157067.aspx 
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