5. maj 2020

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Alternativet, Liberal Alliance og de fire grønne
løsgængere om økonomisk hjælp til udbydere af
AMU i forlængelse af COVID-19

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og de fire grønne løsgængere er enige om at hjælpe udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at komme godt igennem Corona-krisen.
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 virksomhederne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Covid-19-nedlukningerne medfører faldende aktivitet og dermed faldende
indtægter hos AMU-udbyderne. Der er betydelig usikkerhed om, hvordan efterspørgslen efter AMU konkret vil udvikle sig i den periode, der kommer efter nedlukningerne.
Regeringen og aftalepartierne ønsker at give AMU-udbyderne større økonomisk tryghed i 2020, så udbyderne 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 give et tilsagn til AMU-udbyderne om følgende økonomiske hjælp:
-

Tilsagn om særtilskud ved faldende aktivitet: Staten giver alle udbydere af AMU et særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2020
sammenlignet med aktiviteten i 2019. Staten yder et tilskud på
100.000 kr. pr. mistet årselev svarende til ca. 75 pct. af det gennemsnitlige statstilskud pr. årselev.

-

Særtilskuddet opgøres og udbetales samlet for både den mistede aktivitet, der ellers ville udløse statstilskud (beskæftigede kursister) samt
for mistet aktivitet for ledige kursister, dvs. aktivitet rekvireret af kommuner mv. Tilskuddet vil blive udbetalt i januar 2021, når aktiviteten
for hele 2020 er opgjort og indberettet af udbyderne.

Den enkelte udbyders særtilskud kommer til at afhænge af aktiviteten i hele
2020. Dermed baseres en kompensation ikke på usikre skøn over udviklingen
i efterspørgslen, men på en faktisk konstateret udvikling for hele kalenderåret.
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De samlede økonomiske konsekvenser afhænger af længden på nedlukningsperioden, og hvordan AMU-aktiviteten udvikler sig både under og efter nedlukningsperioden.
Som element i den normale understøttelse af selvejende uddannelsesinstitutioners 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 2021.
Private udbydere af AMU kan være omfattet af statens økonomiske hjælpepakker til virksomheder. Såfremt en privat udbyder af AMU modtager anden
økonomisk bistand fra staten relateret til Covid-19, vil nærværende særtilskud til AMU blive reduceret med et tilsvarende beløb.

