
       
 

Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 14. maj 2020 
 
 
Deltagere, bestyrelse: 
Carsten Grumsen (Dansk Byggeri) 
Brian Lyst (LO) 
Maria Bjørkmann (DI) 
Evy Tykgaard (DI) 
Henrik Hansen (DI) 
Kurt Jensen (Region Syddanmark) 
Jakob Lykke (3F Transport) 
Peter Nikolajsen (KKR) 
Susanne Johannsen (FOA) 
Hans Hansen (Lærerrepræsentant) 
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant) 
 
Deltagere, i øvrigt 
Jakob B. Ditlevsen – Statsaut. revisor ved Deloitte  
Torben Pederen - Direktør 
Sabina Aagaard - Direktionsassistent (referent) 
 
Afbud, bestyrelse: 
Bjarne Kirkeby (3F Industri) 
Susanne Johannsen (FOA) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Likviditets og kapitalbehov for AMU-Vest i 2020 v/Jakob B. Ditlevsen, statsaut. revisor, De-

loitte 
3. Status på aktivitet, iværksatte tiltag, hjælpepakken til AMU samt dialog med parterne og 

ministeriet, markedsmæssige udfordringer 
4. Drøftelse af handlingsplan samt mandat til formandskabet i forhold til videre dialog med 

STUK 
5. Eventuelt 

 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Bestyrelsen endte med ikke at følge dagsordenen, hvilket referatet bærer en smule præg af. 
 



JD – Det økonomiske fundament var inden nedlukningen udfordret. Ved at se på mulighederne, er 
der mange variabler at tage med i betragtningerne. Der er mange ting som kan skubbe til likvidite-
ten. 
Ved det mest optimistiske scenarie ender AMU-Vest med et underskud på 10,2 mio. kr., den un-
derfinansierede hjælpepakke er en væsentlig del af dette.  
Den resterende årsaktivitet var oprindeligt på 7675 elevuger, men forventningerne er siden juste-
ret til 4566 elevuger – en difference på 3800 elevuger.  
Ud fra dette beregnes, at der vil komme 4,5 mio. kr. via kompensationsordningen til udbetaling 
primo 2021. 
Det er muligt at spare på enkelte faktorer, hvilket vil give 5 mio. kr. i sparede omkostninger. Der er 
ved gennemgangen ikke kigget på forskydninger for kreditorer og debitorer.  
 
Ultimo juni forventes kassen at være tom. Ved udgangen af juni er kommer der taxameterudbeta-
ling fra UVM, men dette vil hurtig blive slugt op af lønudbetalingen. Til orientering startede året 
med en fin kassebeholdning, bl.a.  pga. lånet på 5 mio. kr. fra UVM. 
 
CG - Det står værre til end forventet, hvilket stiller krav til bestyrelsen om handling.  
 
TP’s politiske muligheder er udtømt og der er derfor behov for at bestyrelsen bruger deres politi-
ske bagland. Dialogen har indtil nu hovedsageligt været med 3F, FH og relevante politikkere. Ind-
satsen roses af flere fra bestyrelsen. PN har orienteret borgmesteren om situationen, borgmeste-
ren er villig til at indgå i en dialog. Han supplerer med at situationen er alvorlig ift. de ledige, der er 
kurser som sagtens kan besættes, men at der ikke er tilladelse hertil. Beskæftigelsesindsatsen er 
desuden sat i bero, men der vil komme et stort efterslæb fra A-kasserne. 
 
BL har også forsøgt at fremme sagen omkring AMU-Vest. Han mener, at man bliver mødt med en 
arrogance og der er en urimelig mangel på opmærksomhed omkring AMU.   
  
TP - Der ydes ikke kompensation for tabt IDV, hvilket først forventes at starte op igen i august. Det 
vil i sidste ende øge vores tab.  
MB - Det vil være et tab for branchen, hvis AMU-Vest lukker. Der vil opstå et behov og hun frygter, 
at arbejdsstyrken vil søge væk. CG er enig, men han tror stadig på AMU-Vests overlevelse, men ud-
trykker uvished omkring vilkårene.  
 
JD – En af de store udfordringer er at den største interesse for programmet findes i Beskæftigel-
sesministeriet, men programmet hører under Undervisningsministeriet. Da vi ikke kan få ministe-
ren til at prioritere AMU, opfordrer han til vi påvirker af andre kanaler.  
 
JL - Kommunikationen skal koordineres. Vi skal være enige om at det ikke nødvendigvis virker at gå 
i medierne. Vi skal være meget påpasselige mht. formulering for at undgå at skabe unødig frygt.  
HEH - Det skal besluttes hvordan bestyrelsen skal reagere.  
TP - Der vil ikke komme en fællesmail fra AMU-centrene pga. deres meget forskellige situationer. 
Derudover er der to spor af kommunikation; det der rettes mod medarbejderne og det der rettes 
mod politikerne. Der bliver knoklet på begge spor. Medarbejderne skal ikke gå med en bekymring 
omkring fremtiden.  
 



TP - Der vil komme en serie i A4, men AMU-Vest har holdt sig ude. Den vil gå på dårlig embedsle-
delse.  
 
TP – De lokale FT politikere bør orienteres, hvilket formanden er enig i. Derudover er det kun CG 
og TP der skal forholde sig til pressen. Brevet til politisk behandling skal sendes senest medio uge 
21 med tilkendegivelse fra bestyrelsen.  
 
JD - Vi skal være skarpe på hvad der skal skrives til ministeriet, herunder omfanget af historien, 
problemet og fremtidsudsigterne.  
CG - Situationen før Corona skal kort beskrives.  
TP - At den hjælp vi modtager nu ikke løser problemet. Hvis vi skal fortsætte som institution, vil 
det have en bekostning for samfundet. Han ønsker også at referere til mødet d. 11. maj 2020. 
CG - At der snildt kunne komme en stigende aktivitet både i 2021 og 2022 for AMU-Vest, hvilket 
også vil kræve penge. Der skal opstilles nogle mulige scenarier.  
BL - Brevet skal indeholde en beskrivelse af, at hovedproblemet er manglende kursister og meget 
små hold.  
PN opfordre til at vi nævner, at vi tror på en lysere fremtid. 
CG opfordre til at der sendes et mere realistisk billede med brevet, frem for en lidt for optimistisk. 
Vi bør være så nøgtern som det er muligt.  
JD - Der skal ikke så mange konkrete forslag med. Der skal mere udtrykkes behovet for AMU, men 
strukturen og rammerne for AMU-Vest og dennes overlevelse er ikke tilstrækkelige. Der skal ske 
noget på den korte bane. 
TP - Vi har brug for forståelsen om, at AMU ikke har et taxameterproblem. Udfordringen er et 
strukturproblem og et efterspørgselsproblem. Det skal løses i beskæftigelsessystemet. Vi skal helst 
op på 20.000 elevuger, mod det nuværende 10.000. Vi kan blive dygtigere til meget, men vi kan 
ikke selv løse det på den lange bane selv. Vi forsøger at tilpasse skolen til den nuværende efter-
spørgsel. 
PN - Frygter modtagelsen hvis man nævner for meget omkring taxameter, at folk falder fra. CG er 
enig.  
KJ - der skal tages bestik af mulighederne nu og her og gå på med alt hvad vi kan og hvad konse-
kvenserne af en lukning kan være.  
TP udarbejder 2 siders brev sammen med JD, det sendes til formandskabet og derefter forbi besty-
relsen. 
 
TP har behov for at vide, hvordan han skal forholde sig ift. driften, skal det være ’business as usual’ 
eller skal der være en tilpasning?  
CG – Vi drifter videre som normalt, hvilket alle tilslutter sig. 
  

 
 

For referat af 15/5-2020 /Sabina Aagaard 
 
 

  



 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2020 
 
 
 

______________________________ 
Carsten Grumsen 

 
______________________________ 

Brian Havdal Lyst 
 

______________________________ 
Maria Bjørkmann 

 
______________________________ 

Henrik Hansen 
 

______________________________ 
Evy Tykgaard 

 
______________________________ 

Jakob Lykke 
 

______________________________ 
Bjarne Kirkeby 

 
______________________________ 

Susanne Johansen 
 

______________________________ 
Peter Nikolajsen 

 
______________________________ 

Kurt Jensen 
 

______________________________ 
Hans Hansen 

 
______________________________ 

Anette Thygesen 
 

 


