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LO’s bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse 

om arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

LO har modtaget udkast til dels ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser 

mv., dels ikrafttrædelsesbekendtgørelse. 

Høringen drejer sig om udmøntning af ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel 

voksen-, efter- og videreuddannelse (2018 – 2021)”, indgået den 29. oktober 2017, 

hvor de dele, som kræver lovændring, enten er gennemført ved lov nr. 1693 af 26. 

december 2017 eller omfattet af lovforslaget L 72, som er fremsat den 11. oktober 

2018 og har været til 1. behandling den 23. oktober 2018. 

LO er aftalepart i denne trepartsaftale, og LO har følgende bemærkninger til 

bekendtgørelsen: 

 § 7, stk. 6, 3): Der bør efter LO’s opfattelse tilføjes ”…eller en kombination 

heraf” i forlængelse af at prøven kan bestå af en praktisk eller mundtlig eller 

skriftlig del. 

 § 18, stk. 9: LO er forundret over, at der er mulighed for at afgive svar på 

prøven i op til 10 dage efter prøvens afholdelse, hvis blot dette er oplyst ved 

prøvens start, som en generel regel ved prøveafholdelse.  

10 dage er efter LO’s opfattelse alt for lang tid at vente på at høre, om man 

har bestået et AMU-kursus. Optimalt set skal prøveresultatet foreligge i 

umiddelbart forlængelse af kursets afslutning, så den pågældende herefter er i 

stand til at udføre arbejde, der forudsætter de kompetencer, som er tilegnet. 

Dette gør sig i særlig grad gældende i forhold til certifikater. 

LO foreslår på denne baggrund, at der indarbejdes en passus om ”i særlige 

tilfælde”, så 10 dages ventetid bliver undtagelsen og når særlige forhold taler 

for det. 

 § 18, stk. 9: LO foreslår, at det tilføres, at hvis en kursist er dumpet, så bør 

skolen evt. i samråd med efteruddannelsesudvalget vurdere, om kursisten kan 

bestå ved omprøve, eller om den pågældende skal tage kurset om snarest 

muligt efter bedømmelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ejner K. Holst        Bente Sorgenfrey 

mailto:eutkvo@stukuvm.dk

