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Til Bestyrelsen: 
Carsten Grumsen (Dansk Byggeri) 
Brian Lyst (LO) – Deltog via Teams 
Henrik Hansen (DI) 
Evy Tykgaard (DI) 
Kurt Jensen (Region Syddanmark) - Afbud 

Jakob Lykke (3F Transport) – Deltog via Teams 
Susanne Johansen (FOA) - Afbud 
Peter Nikolajsen (KKR) 
Bjarne Kirkeby (3F Transport) 
Verner Andersen (Dansk Industri) 
Peer Frühstück Rasmussen (Lærerrepræsentant) 
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant)   8. februar 2022 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 4/2-2022 kl.8.30 
i lokale P3 og digitalt via Teams 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

CG – Velkommen til Peer Frühstück Rasmussen, som erstatter Hans Hansen som lærerrepræsentant. En 
præsentationsrunde af medlemmerne af bestyrelsen. 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Gennemgang af notat og svar til STUK – Bestyrelsens beslutning omkring handlingspunkter 

indskrives i dokumentet. 

Notatet og øvrige dokumenter er fremsendt til bestyrelsen forud for mødet og er desuden lagt på 

bestyrelsesportalen 

TP - Der er de seneste halve år skrevet notater til STUK. De anerkender os ikke og har ikke kendskab til os.  

Opgaven vi er blevet stillet, er særdeles omfattende i en institution som vores (opgaven står på s.1 i 

notatet). Hver gang der er lavet regnestykker ét sted, så skaber det ubalance et andet. Systemet er bygget 

op af 4 forskellige taxametre (uddannelsestaxameter, bygningstaxameter, fællestaxameter, og øvrige 

taxameterindtægter for uddannelsen). Dertil kommer forskellene mellem AMU-, IDV- og EUD-aktivitet og 

fordelingen af omkostningerne, fx bliver ét EUD-hold ikke kun behandlet én gang, der er løbende 

indkaldelser og andre administrative processer. Vælger man at nedlægge ét område, så er det ikke muligt 

at fjerne samtlige af omkostningerne, og de vil skulle fordeles ud på de tilbageværende hold.  

Eva fandt de 20% af aktiviteterne som står for 80% af omsætningen, hvilket danner grundlag for det store 

Excel ark. En stor del af indtægter og omkostninger er ikke inddelt efter område, da de ikke kommer som 

taxametre ift. aktivitet. De administrative og generelle omkostninger som fx kantine er ikke inddelt på 

områder. Indtægterne er inddelt efter elevuger og omkostningerne er fordelt efter gennemførte hold. 

Vi har fået fabrikeret et kæmpe regneark, med hovedark og opdelt på enkeltaktiviteter. Og om end STUK 
gerne vil betale op mod 250.000 kr. til brug af revisorer, så er forventningen, at denne assistance bliver 
dyrere. 
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Baselinen på 8.800 elevuger, er taget fra 4. kvartal 2021. Den vil medføre et underskud på 7 mio. kr. En 
opdagelse vi har gjort er; at havde vi haft én deltager mere per hold havde vi 2,5 mio. kr. mere. Ligger vi 
10% til de 8.800 elevuger, så ville underskuddet være halveret. Og havde vi fulde hold på alle kurser, så 
havde vi et overskud på 12 mio. Det er med andre ord, små udsving der er gør billedet og den ekstra elev 
kan gøre forskellen imod det positive resultat. PR - Det er en fælles opgave at tilbyde mersalg.  
 
Uddannelserne i sig selv lagt sammen er overskudgivende, men fællesomkostningerne er for store.  
 
AMU-Vest udbyder på 17 uddannelsesområder, hvoraf vi er eneudbyder på 4 af dem. (listerne er på s.2 i 
notatet). 
 
Det er svært at se fortsat drift af skolen alene. At indgå samarbejde på det administrative er ikke nok. Det 
naturlige efter disse betragtninger er fusionsvejen med AMU-Syd.  
 
HH - Har AMU-Syd den samme dialog med STUK? TP - Ja. Deres første version om genopretning blev 
forkastet og de arbejder nu på en ny version, den indeholder et scenarie med fuld drift, et scenarie baseret 
på den mængde elevuger de havde i 4 kvartal 2021, hvilket skulle give et tab på 13 mio. kr. og endeligt et 
scenarie om at lukke skolen. AMU-Syd vil gerne indgå drøftelser om fusion.  
 
VA - Er der regnet på, hvad økonomien vil blive ved en fusion? TP - Nej, det vil kræve yderligere assistance 
fra revisorer. Forud for en mulig fusion ligger et analysearbejde og en screeningsundersøgelse. Et bud på en 
tidshorisont på analysearbejdet er 3 måneder. Analysematerialet skal til ministeren, som endeligt beslutter 
om det lader sig gøre og passer ind i en vision der kan komme senere. 
 
VA - Er der drøftet andre muligheder for fusion? CG - Ja, Rybners. De er dygtige, men har ikke fornemmelse 
for AMU-systemet. Det ville nok være mere en overtagelse. TP - Der er ikke overlap mellem aktiviteterne. 
 
VA - Er klimaerhvervsskolerne en mulighed? TP - Vi ved ikke noget om hvornår det kommer. Dertil kommer, 
at på de 3 klimaskoler er der 70 kommuner som har budt ind. CG - Vi når at dø inden. 
 
BL - Vi har både afventet politisk og inddraget muligheden for erhvervsskoler, men det er for usikkert og 
ligger for langt fremme i tiden. Ift. scenarierne, så mener han, at der er god kemi med AMU-Syd og at det 
kan åbne muligheder økonomisk. Han mener, at vi har armen vredet om på ryggen, men tvinges stadig til at 
træffe en beslutning vi tror på. 
  
HH - Safe ligger med en stor andel af underskuddet. Kunne den ikke lukkes og bespare 5 lønninger, lidt lys 
og varme og så kunne man evt. leje bygningen ud til Mærsk? TP – Jo, men Safe har en høj 
markedsføringsværdi og scorer tårnhøjt på evalueringerne, dertil kommer at det er vores eneste 
vindrettede aktivitet. 
 
TP - Der er muligheden, at ministeren trykker på pauseknappen, da vi måske er blevet klogere politisk.  
 
AT - Har vi vendt alle sten og detaljer i Safe? Kunne man sætte to mere på ift. det nuværende max antal 
deltagere, kunne man hæve prisen? TP - Med den nuværende bemanding er det ikke sandsynligt at kunne 
øge deltagerantallet. Dog kunne man på sigt genoplive Safe på et senere tidspunkt med en ændret 
bemanding. Hallen bør dog bevares, for der vil komme vindaktivitet senere. Og det vil være muligt at 
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vækste senere, men stadig med udgangspunkt i at man ikke skal køre med tabsgivende aktiviteter. EL - 
Noget af aktiviteten i Safe kunne bringes over til Stillads. Og Ift. at vende hver en sten, så er tiden imod os. 
 
EL - Ift. AMU-Syd er deres Transport-afd. mere driftig. Man kunne bytte områder med Syd ud fra det man 
har kompetencer til. Generelt kunne man samle undervisningen på anden vis.  
 
ET - Roser arbejdet. Men hun frygter, at det ikke gavner på sigt at fusionere mellem to tabsgivende skoler.  
 
CG - Det er der talt meget om. For længe siden kontaktede man AMU-Syd og blev den gang enige om, at 
det ikke ville være gavnligt. Men da man denne gang for tilføjet midler til fusionen, så ville der være 
mulighed for at få en bedre samlet økonomi.  
 
BL - Der ligger en gældssanering ift. fusionen. Han ønsker ikke, at man skal nedlægge områder inden en 
fusion. Han mener, at planen bør være, at vi arbejder videre med en fusion med AMU-Syd, og derefter kan 
man foretage de nødvendige besparelser, ikke inden.  
 
CG - Der kan være områder som bliver bedre efter en fusion, men vi er nødt til at give noget til STUK nu og 
her. Men blot fordi man skriver det STUK, så behøver det jo ikke at blive til noget. 
 
JL - 1. Hvem er til for hvem?! AMU-Vest er til for medlemmerne, derfor skal mindst muligt nedlægges. 2. 
Hvis forudsætningerne ikke er anderledes, så kan man finde et samarbejde med AMU-Syd. Han har svært 
ved at gennemskue det her. Han tror, at der kommer noget til at blive fjernet, men STUK skal vide at vi 
kæmper for det. CG - Beslutningen bliver gjort både ud fra skolen og dem som har behov for job og 
opkvalificering. Vi skal både please og sørge for udbud.  
 
TP - Forslaget kunne være, at vi forstætter EUD Gods og havn ud fra den betragtning, at det ved en fusion 
med AMU-Syd kunne det være lønsomt. På Safe og Teleskop reducerer man holdmængden og 
bemandingen til et niveau, hvor det stadig giver overskud. Inden vi sender en screeningsundersøgelse, så 
skal bestyrelsen mødes igen. Bemærk at så længe analysen står på, så har vi ikke bundet os. Vi skal 
neddrosle og stadig kunne udbyde hold indtil fusions scenariet kommer.  Alle bestyrelsesmedlemmer 
bakker op om det kompromis.  
 
CG - Vi skal give STUK en lille bitte smule, men på et absolut minimum. CG mener også, at det er nødvendigt 
at reducere på sigt. 
 
HH - Corona bør skrives ind i notatet. Og at vi stadig skal stå klar når ledigheden igen går op. CG tror nu ikke 

det sker lige foreløbig. 

Det endelige skriv vedr. bestyrelsens beslutning fra notatet.  

Konkret ønsker bestyrelsen: 
 

 Der ønskes gennemført en fusionsanslyse med AMU-Syd, med henblik på dels at frembringe et 
beslutningsgrundlag til de to bestyrelser og dels med henblik på at udarbejde en screeningsanalyse.  

 Aktiviteten på ”Teleskob” reduceres væsentligt og gennemføres fremover kun ved holdstørrelser der 
er overskudsgivende. Der gennemføres en undersøgelse hvorledes omkostningerne til indleje af 
materiel kan nedbringes. Ledelsen undersøger i hvilket omfang bemandingen kan nedbringes. 
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 Aktiviteterne på ”AMU Safe” som primært omfatter højderedning, rope access, faldsikring og 
lugevagt reduceres væsentligt, og der gennemføres fremover kun aktivitet ved holdstørrelser, der 
kan kalkuleres som overskudsgivende. Ledelsen undersøger i hvilket omfang bemandingen kan 
nedbringes. 

 
Øvrige områder, der er marginalt tabsgivende, vil indgå i en fusionsanalyse med AMU-Syd, og det vil derfor 
være uhensigtsmæssigt at reducere disse aktivitetsområder for nærværende. 
  

3. Den politiske situation på VEU-området 

a. Møder med embedsværket 

TP - Der har løbende været møder, og det næste møde med STUK er planlagt til d. 23/2-2022. 
  

b. Møde med Venstre vedr. deres ”Forslag til folketingsbeslutning om en analyse og reform 

af det samlede efter- og videreuddannelsessystem.” 

TP - Der er politiske initiativer i gang. Dér hvor man fælles ser billedet er; at der er behov for et voksent 
spor, et samlet voksen system med voksen pædagogik, måske der er fornuft i at fusionere AMU og VUC, 
Venstre mener at der kunne være stemning for det. Men hvordan rammerne, finansiering og øvrige 
omstændigheder kunne være, er uvist.  
 
TP - Den sidste finansieringsmodel ligner den for sygehusene; en bevilling der dækker et aftalt beredskab og 
derudover en taxameter pr. deltager. Om det er det som kommer d. 11/2 er uvist og man ved ikke noget 
om tidsudsigter og hvor meget vej igennem folketinget den skal. 
 

c. Møde med børne- og undervisningsministeren den 11. februar 2022 (mødet er 

efterfølgende blevet udskudt til den 21. februar 2022) 

TP - Der har været en række møder med ministeren. Det seneste møde blev udskudt pga. meldingen om en 
model til AMU.   
 
CG - Det er fuldstændig rigtigt, at vi stadig dyrker den politiske vej. Vi har trådt vande for at se, om den vej 
kunne bære frugt. I det lys skal vi beslutte ud over det politiske. Når man kigger på de enkelte områders 
opgørelse, så er det helt vildt komplekst, vi kan ikke undgå at nedlægge områder, men konsekvensen deraf 
er uvis og omfattende. Det kunne være et fornuftigt afsæt at fusionere med andre. AMU-Syd er den rigtige 
partner med samme dna og sind. Kommer der et andet politisk udspil med VUC, så må vi skifte retning og 
være agile.  
 

4. Orientering  

a. Forventning til årsregnskab 2021 

TP - Antallet af elevuger blev det laveste i 40 år med 7.275 elevuger i 2021. Det forventede resultat ligger 
på 0 til 2 mio. kr. i underskud pga. corona-kompensationen. Vi er med al sandsynlighed blevet 
overkompenseret, men forventningen er nu ikke at de har overblik over situationen.  
 

b. Aktivitet januar 2022 
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TP - Aktiviteten for januar 2022 ligger 70-75% af det budgetterede.  
 

c. Likviditet 

TP - Når vi har betalt lånet tilbage til STUK, så har vi 12 mio. kr. tilbage. 
 

5. Eventuelt 

Der er ikke noget under dette punkt. 
 


