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Forord 

Rapportens baggrund – KvaliNord-projektet 
Denne rapport omhandler efteruddannelsesinstitutioners håndtering og tilrettelæggelse af 
deres uddannelsesudbud. Der er tale om et case-studie af AMU Nordjylland som VEU-
udbyder. 

Rapporten skal ses som en del af det såkaldte KvaliNord-projekt. KvaliNord-projektet har til 
formål at levere viden og inspiration til opbygning og udvikling af de nyoprettede kompe-
tencecentre, der skal understøtte erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tråd med 
AMU-reformen fra 2003. Samlet sættes der i projektet fokus på fire temaer med hver sin 
indgangsvinkel på kvalifikationsudvikling i Region Nordjylland; 

 

1. Kvalificeret afdækning af jobudvikling og kvalifikationsanvendelse på det 
nordjyske arbejdsmarked 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af jobudviklinger med særligt fokus på 
ubalancer indenfor forskellige brancher og veldefinerede jobområder set i 
et kvalifikationsperspektiv. 

2. Kvalificering af nordjyske virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse 
o Udvikling af metoder til beskrivelse af grundlaget for virksomheders efter-

spørgsel af efteruddannelse. 
3. Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af hvorledes de nordjyske uddannel-
sesinstitutioner kan kvalificere deres udbud af efteruddannelseskurser. 

4. Understøttelse af samarbejde og koordination mellem erhvervspolitiske, be-
skæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland 

o Udvikling af metoder til understøttelse af samarbejde og koordination af uddan-
nelsesindsatser mellem erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannel-
sespolitiske aktører i Nordjylland. 

 

Nærværende rapport knytter sig til tema 3 og har således voksen- og efteruddannelsens 
udbudsside som omdrejningspunkt. Rapporten bygger på en analyse af henholdsvis ind-
samlet interviewmateriale samt dokumentstudier. Det oprindelige design af undersøgelsen 
samt indsamlingen af hovedparten af datamaterialet er forestået af Anja Jørgensen samt 
Nanna Friche, begge videnskabelige assistenter ved CARMA 2006-2007. Den resterende 
dataindsamling samt udarbejdelsen af nærværende tekst er foretaget af Oline Pedersen, 
videnskabelig assistent ved CARMA siden foråret 2007. 
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Indledning 
Som det fremgår oven for, har overskriften for det arbejde, der har været omdrejnings-
punktet for denne rapport, været ”Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners 
udbud af efteruddannelse”. Fælles for uddannelsesinstitutionerne er, at formålet med deres 
udbud af efteruddannelse er at servicere samfundet med relevante og kvalificerede efter-
uddannelsestilbud. Det betyder, at kursisterne skal tilføres overførbare kvalifikationer, 
som kan forbedre deres deltagelse på arbejdsmarkedet eller bringe dem i videre uddannel-
se, samtidig skal virksomhederne sikres kvalificeret arbejdskraft. At gøre dette kræver, at 
institutionernes ledelser har god forståelse for udfordringer, de står overfor, og at de har 
veludviklede strategier til håndteringen af disse. Strategier som samtidig omsættes i en 
praksis, hvor der foretages en professionel opsøgende indsats for at afdække uddannelses-
behovene, og at denne afdækning efterfølgende omsættes til et kvalificeret udbud.  

Ser man nærmere på de forskellige uddannelsesinstitutioner, der udbyder VEU, vil man 
opdage, at nok er de fælles om formålet, men der er tillige mange forskelle institutionerne 
imellem. Det gælder også, når man tænker på de institutioner, der er med i Kompetence-
center Nordjylland; SOSU Nord, VUC Nordjylland, VUC Thy Mors, Aalborg Handels-
skole, Aalborg Tekniske Skole1, EUC Nord, EUC Nordvest og AMU Nordjylland. Institu-
tionerne er forskellige m.h.t. målgruppe, i typen af udbudte uddannelser, uddannelsesmæs-
sige prioriteter og også i organisationstype. De har hver deres historie, hvor der er nogle af 
dem, der er partsstyrede, mens andre ikke er det. Det er for nærværende undersøgelse for 
omfattende at analysere samtlige institutioners håndtering af udbud, hvorfor der er udvalgt 
en uddannelsesinstitution som case. Her er valget faldet på AMU Nordjylland, som er ho-
vedinstitutionen i Kompetencecenter Nordjylland. AMU Nordjylland er en institution, 
som overvejende udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. Som det vil blive beskrevet senere, 
så skete der efter 2001 en del større forandringer på AMU-området, og en af disse var, at 
man mange steder i landet fusionerede de forhenværende AMU-centre med de tekniske 
skoler; således gik man fra at have knap 25 AMU-centre til, at der i dag er 5 tilbage, der 
overvejende udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. AMU Nordjylland er et af disse tilba-
geværende AMU-centre.  

I analysen har vi valgt at lægge vægt på, hvordan AMU Nordjylland fungerer som organi-
sation i relation til både på ledelsesplan at få omsat strategier og politikker til praksis og i 
relation til den konkrete arbejdsgang med at få afdækket VEU-behov og omsat disse be-
hov til relevante kurser. Der er således såvel et ledelses- som et medarbejderperspektiv 
inddraget i analysen. Formålet med denne analyse er at indfange de muligheder og barrie-
rer, der er for at praktisere, hvad man kunne kalde best practice i udbudstilrettelæggelse. I 
den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at det, der er i fokus her, er AMU Nordjyl-
lands udbudstilrettelæggelse, sådan som den foregår på denne specifikke institution; med 
andre ord er det ikke Kompetencecenter Nordjyllands måde at fungere på, der analyseres. 
Det er det bl.a. ikke, fordi denne undersøgelse har skullet foregået sideløbende med, at 
man har startet kompetencecentret op, og således har man ikke kunnet undersøge dets vir-
ke på AMU Nordjylland i denne fase. Det skal her nævnes, at der i en senere rapport vil 
blive set nærmere på, hvordan konsulenterne fra de institutioner, som har deltaget med 
konsulenter i konsulentgruppen, oplever, at samarbejdet i kompetencecentret har fungeret. 

                                                 
1  Det skal i denne sammenhæng nævnes, at Aalborg Tekniske Skole deltager i Kompetencecenter Nord-
jylland, samtidig med at de har deres eget kompetencecenter, som de driver sideløbende.  
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At der stilles skarpt på en enkelt case betyder, at der fokuseres indgående på denne ene 
uddannelsesinstitution, hvilket i sig selv kan være interessant for en udvalgt skare. Men 
for at leve op til overskriften for det førnævnte tema 3, er det klart, at formålet med dette i 
høj grad er at generere en mere generel indsigt i de problematikker, man som uddannelses-
institution står i, når det gælder udformningen af det kvalificerede VEU udbud. Det er 
klart, at der vil være problematikker, som er specifikke for enten AMU som system eller 
AMU Nordjylland som konkret institution, problematikker som også er relevante at få 
med her, men det overordnede mål er efterfølgende at få de generaliserbare elementer 
frem, så andre kan lære af dem. 

Rapporten er bygget op således, at der først følger en introduktion til de analytiske begre-
ber, som vil blive anvendt i rapporten samt en beskrivelse af dataindsamlingen. Derefter 
følger et afsnit, der ser nærmere på arbejdsmarkedsuddannelserne som system, hvor der er 
fokus på de forandringer og reformer, der har kendetegnet de senere år. Herefter skifter 
fokus til undersøgelsens case-institution, hvor der først vil være en beskrivelse af AMU 
Nordjylland som organisation, og dernæst følger selve analysen af, hvilke muligheder og 
barrierer der ligger for AMU Nordjylland i forhold til at skabe et kvalificeret udbud af 
kurser. Dette følges op af en konklusion, hvor fundene i analysen vil blive bredt ud og 
løftet op på et mere generelt plan for refleksion og vurdering.  

 

 



 

Begrebsmæssig forståelsesramme 
For at kunne foretage en analyse af, hvordan AMU Nordjylland håndterer det at skabe et 
kvalificeret udbud af AMU-kurser, er det nødvendigt at formulere en begrebsmæssig 
ramme, indenfor hvilken analysen foretages. Der er flere niveauer i analysen, til hvilke der 
hører forskellige begreber. Vi har i den forbindelse valgt at anvende koblingsbegrebet som 
overordnet analysebegreb. Selve begrebets betydning og indhold vil blive præsenteret ne-
denfor, men her indledningsvist skal det pointeres, at dette begreb har en overordnet posi-
tion i relation til de øvrige analysebegreber. Det har det fordi, vi vil anvende koblingsbe-
greber som et ideal for best practice. De praktikker, der vil blive analyseret på i analysen, 
bliver således vurderet i forhold til, hvorvidt man kan tale om koblede, løst koblede eller 
decideret de-koblede praktikker. 

Ud over koblingsbegrebet vil der i det følgende blive præsenteret yderligere to begreber, 
nemlig korporatisme og passendeheds-logik. Korporatismebegrebet skal bruges til at for-
klare og forstå, hvilken type af organisation AMU Nordjylland er, og dermed også hvilke 
handlevilkår en sådan organisation har. Passendeheds-logik er et begreb, der kan være 
med til at forklare, hvorfor mennesker i organisationer handler, som de gør. 

I det følgende vil de tre begreber blive beskrevet. Efter hver beskrivelse vil begreberne 
hver for sig kort blive relateret til rapportens omdrejningspunkt; at skabe et kvalificeret 
VEU-udbud. Derefter følger en beskrivelse af dataindsamlingen. 

Kobling 
Kobling er et begreb for velfungerende samarbejdende enheder i organisationer eller mel-
lem organisationer i bestræbelsen for bedst mulig målopfyldelse. Idealet for at kunne lave 
det bedste udbud af AMU er, at en organisation som AMU Nordjylland fungerer på en 
koblet måde både internt i organisationen og eksternt i forhold til de virksomheder m.v., 
der er brugere og samarbejdspartnere på AMU Nordjylland. I tilknytning til begrebet om 
kobling, er knyttet begreberne løs kobling og de-kobling, hvor de-kobling kan siges at an-
give, at graden af løs kobling er meget høj, mens kobling derimod er lig med fraværet af 
løs kobling (Larsen m.fl. 1996: 46-61). Som der står ovenfor, så er kobling lig med vel-
fungerende samarbejdende enheder eller sagt med andre ord, at der er for en organisations 
vedkommende er sammenhæng mellem de ting, man siger, man gerne vil, de vilkår man 
giver de enheder, man har sat til at realisere dette, og så den faktiske realisering. I denne 
kæde kan der være kobling mellem både strategi og de praktiske vilkår for handlen, og der 
kan være kobling mellem de enheder i organisationen, der realiserer strategiplanernes in-
tentioner. Modsat kan der også være løs kobling et eller flere steder, og hvis der er tale om 
udbredt løs kobling, kan det være lig med de-kobling. 

Hvis en organisation fungerer på en løs koblet eller decideret de-koblet måde, så er der 
tale om, at der i organisationen arbejdes med modsatrettede handlerationaler, som således 
ikke passer sammen og dermed heller ikke befordrer den mest optimale løsning af organi-
sationens virke. Man skelner mellem den løse kobling som enten en strategisk viljesakt 
eller som et biprodukt. Hvis der skal være tale om en strategisk viljesakt, så er der ifølge 
den norske professor i statsvidenskab Kjell Arne Røviks bog ”Moderne organisasjoner” 
(Røvik 1998) tre betingelser, der skal være opfyldt: a) ledelsen er bevidst om, at man i 
organisationen arbejder med modstridende handlerationaler, b) man vurderer ud fra strate-
giske hensyn, at det er bedst, at disse modsætninger ikke kommer frem, c) man sørger for 
at sløre eller adskille modsætningerne. Dette scenarie er realistisk, men ofte vil den løse 
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kobling i en organisation være et ikke intenderet biprodukt af andre omstændigheder. Man 
kan se løs kobling på flere planer og i forskellige sammenhænge: 

 

• Projekter. 

Projekter i en organisation kan have løs kobling til hinanden eller til organisationen som 
sådan. Der ligger en indbygget fare for, at de medarbejdere, der arbejder intenst med et 
projekt, mister den øvrige organisation af syne, ligesom de andre medarbejdere måske 
ikke indoptager de ting, som projektgruppen arbejder med. Således er en af udfordringerne 
ved at have projektgrupper i en organisation at sørge for den gode kobling mellem pro-
jektgruppens arbejde og den øvrige organisations arbejde, så der ikke opstår forskellige 
grupperinger, der i realiteten arbejder i modstridende retninger.   

 

• Aktørgrupper. 

I organisationer med en stor grad af autonomi med selvstyrende enheder og grupper ligger 
der fare for løs kobling. Dette gør sig særligt gældende, hvis der er tale om grupper, der er 
indholdsmæssigt forskellige, således at grupperne hver især står forskellige steder i deres 
udvikling og derfor kan identificere sig med forskellige ledelsesmæssige strategier eller 
forskellige forståelsesrammer for organisationens arbejde.  

 

• Flygtighed.  

Hvis nye tankesæt eller praktikker skal indoptages i en organisation, så kræver det tid. 
Derfor ligger der en klar fare for løs kobling eller de-kobling, hvis nye tiltag, der introdu-
ceres, har en flygtig karakter; man når simpelthen ikke at opdage, hvorvidt de nye strate-
gier/tanker/praktikker indgår i organisationens øvrige arbejde på en koblet måde.  Således 
er tid en vigtig faktor i forhold til at få indarbejdet nye ting i en organisation. 

Der er flere måder, hvorpå ledelsen kan forholde sig til løs kobling i en organisation. Man 
kan have som mål at være opmærksom på, når der forekommer løs kobling mellem grup-
per, eller når praktikkerne i organisationen ikke følger samme handlerationale eller strate-
gi, og så kan man således søge at løse dette. En anden måde er at give op og lade stå til, 
fordi det forekommer uoverskueligt at få de grupperinger, der har måske årelang tradition 
for at gribe tingene an på bestemte men forskellige måder, til at tænke og arbejde sammen 
på en koblet måde. En tredje måde er at forstå de-koblingen som en nødvendig konse-
kvens af at være i en dynamisk organisation, der er i evig udvikling. Dette kræver således, 
at man accepterer, at der kan være dele af samme organisation, der arbejder efter modstri-
dende tankesæt, og dermed også at der vil forekomme handlinger, som ikke er konsistente, 
eller som er i direkte modstrid med hinanden (Røvik 1998:295-302). 

Hvis man forholder disse begreber om kobling, løs kobling og de-kobling til det arbejde, 
der ligger for en uddannelsesinstitution som AMU Nordjylland i at lave et kvalificeret 
kursusudbud, så ligger der både udfordringer i de interne og de eksterne relationer. Det er 
helt afgørende, at de intentioner og strategier, der besluttes på ledelsesplan kommer ud i 
hele organisationen og bliver alle-mands-eje. Det er lige så afgørende, når de medarbejde-
re, der har den eksterne kontakt kommer hjem til institutionen med information, at disse 
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informationer bliver spredt, hørt, forstået og omsat til relevante kurser. Dette kræver en 
organisation med god kobling, hvor man agerer som en samlet koordineret enhed. 

Korporatisme 
AMU Nordjylland er en uddannelsesinstitution, som er kendetegnet ved at være korpora-
tivt styret, hvilket vil sige, at bestyrelsen består af lige dele repræsentanter fra arbejdsmar-
kedets parter. Dette gør AMU Nordjylland til en særlig type af institution, for hvilke der er 
forskellige karakteristika, som er relevante, når man skal søge at forstå institutionens age-
ren. 

Bo Rothstein beskriver i artiklen ”Demokrati, förvaltning och legitimitet” (Roth-
stein(red.)1997) 6 forskellige forvaltningsmodeller, hvoraf den korporative er en, og den 
vil vi se nærmere på her. Overordnet set er det statens opgave at drive AMU-centre og 
erhvervsskoler, og det er således oplagt at tænke nærmere over, hvorfor man historisk har 
valgt at involvere arbejdsmarkedets parter i dette. Det er indlysende, at såvel lønmodtager- 
som arbejdsgiversiden er interesseret i arbejdsmarkedsuddannelserne, idet det er derigen-
nem, at medarbejderne bliver opkvalificeret til at indgå på arbejdsmarkedet. Samtidig er 
det også sådan, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem parternes interesser; virk-
somhederne kan ske at være snævert fokuseret på, at medarbejderne får de kvalifikationer, 
som lige præcis passer til deres virksomhed, mens medarbejderne kan have en interesse i 
at få kvalifikationer, som er brugbare på andre dele af arbejdsmarkedet også, således at 
opkvalificeringen samtidig kan åbne op for en mobilitet på arbejdsmarkedet.  

Når staten overdrager en del af ansvaret for arbejdsmarkedsuddannelserne til arbejdsmar-
kedets parter, så stiller det samtidig parterne i en situation, hvor de er nødt til at samarbej-
de og finde kompromisser og løsninger. Således forpligter ansvaret til at finde en måde at 
mødes på, hvor der ses bort fra kortsigtede egeninteresser, og derved mindskes modsæt-
ninger og konfliktpotentiale parterne imellem. Dette er i høj grad i statens interesse, idet 
det giver bedre betingelser for en vellykket implementering af AMU-politikken. Samtidig 
betyder forpligtelsen og ansvaret, at staten har en bedre kontrol over parterne, idet de ikke 
på samme måde kan kritisere et system, som de selv er medansvarlige for, som hvis de 
stod ansvarsfrie på sidelinjen. 

Den tætte forbindelse mellem stat og interesseorganisationer giver legitimitet men også 
legitimitetsproblemer. De partstyrede institutioner får legitimitet fra parterne under forud-
sætning af, at man kan tale om, at de involverede organisationer reelt er de dominerende 
og dermed repræsentative organisationer på området. Dertil får de også mulighed for at få 
hurtige og præcise tilbagemeldinger fra brancherne omkring den aktuelle udvikling, lige-
som parterne er med til at sikre, at institutionerne ikke kun forholder sig til snævre geogra-
fiske hensyn, men også lever op til de mere overordnede funktionelle krav, der stilles til 
offentlige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner.    Modsat er der en indbygget fare for, 
at organisationerne mister legitimitet i medlemmernes øjne, hvis organisationerne bliver 
så tæt forbundne med staten og institutionerne, at det kan være svært at se forskel, og 
dermed også svært at se medlemmernes interesser varetaget. Dette kan f.eks. forekomme, 
når parterne i bestyrelserne bliver sat til at administrere nedskæringer. 

Man kan spørge sig selv om, hvorfor parterne er interesserede i at påtage sig ansvaret for 
eksempelvis at lede erhvervsuddannelsesskoler, når nu der både ligger et indbygget krav 
om at skulle samarbejde og gå på kompromis, og når man samtidig frasiger sig mulighe-
den for frit at kritisere den stat, hvis uddannelsessystem, man har forpligtet sig til at være 
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en del af, og sidst men ikke mindst, når disse tætte bånd til staten kan gå hen og give legi-
timitetsproblemer over for medlemmerne? Det er der flere gode grunde til; for det første er 
det indlysende, at man lettere vil kunne varetage medlemmernes interesse gennem den 
indflydelse, som følger med ansvaret, end hvis man ikke havde den, for det andet så følger 
der ofte både adgang til informationer og også økonomiske midler med, for det tredje 
styrker organisationerne deres egne positioner ved at være den repræsenterende organisa-
tion indenfor et givent område. (Rothstein (red.) 1997: 47-92) 

Hvilken betydning har det så for en uddannelsesinstitution som eksempelvis et AMU-
center, at bestyrelsen er paritetisk sammensat af medlemmer fra henholdsvis arbejdsgiver 
og –tagers side, og at de tilknyttede lokale uddannelsesudvalg og de overordnede efterud-
dannelsesudvalg på nationalt plan tillige er paritetiske sammensatte? Det har den klare 
fordel, at de pågældende institutioner har adgang og kontakter til de relevante organisatio-
ner, som kan tilføre viden og information om, hvad der er brug for af efteruddannelse ude 
i virksomhederne.  Samtidig er parterne indirekte forpligtede til at bakke op om systemet, 
når nu de selv er en del af det, og således kan man se parternes organisationer, som en 
slags ambassadører for de pågældende institutioner, hvilket som nævnt giver institutioner-
ne legitimitet overfor brugerne; virksomhederne og kursisterne. Det er således positivt for 
institutionerne med den tætte kontakt til arbejdsmarkedets parter, men ikke kun. Der er i 
hvert fald udfordringer forbundet med at skulle skabe og udvikle en uddannelsesinstitution 
indenfor en ramme af, hvad parterne kan blive enige om; det mulige handlerum for parts-
styrede institutioner begrænses således af de tilknyttede parters vilje til samarbejde og 
kompromis. Dette kræver, at man som institution evner at betræde en balanceakt, hvor 
institutionen udvikler sig, samtidig med at parterne på begge sider føler sig set og hørt i 
processen og kan og vil bakke op om den. 

Passendeheds-logik 
Passendeheds-logik er et lidet mundret begreb2, som på trods deraf kan tilføre denne ana-
lyse en vigtig vinkel til at forstå den handlen, der udføres af mennesker i organisationer. 
Det er James G. March og Johan P. Olsen (1989), der har udviklet begrebet, og deres 
ærinde er at fokusere på de faktorer, der fører til menneskelig handlen i organisationer og 
institutioner, og som ikke kan indfanges alene af en rationel og striks konsekvens-logik. 
Ofte fokuseres på mennesket som drevet rationelt af at maksimere sin egen nytte i en gi-
ven situation, og dette er ifølge March og Olsen for ensidigt. Deres pointe er, at konkret 
handling ofte affødes af et konkret individs fornemmelse af, hvad der i den givne situation 
er passende for en person i det pågældende individs position. De opstiller tre spørgsmål, 
som går forud for handling: 

  

Hvilken type situation er dette? 

Hvilken slags person er jeg? 

 
2  Passendeheds-logik er oversat fra engelske logic of appropriateness. Begrebet skal forstås som et mod-
stykke til begrebet konsekvens-logik, hvor man forstår menneskelig handlen som udtryk for en rationel be-
regning af handlingens konsekvenser. Forstår man menneskelig handlen som overvejende konsekvens-
logiske, forstås mennesket samtidig som nyttemaksimerende, og man har i mindre grad fokus på de sociale 
sammenhænge, som mennesket handler i. 
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Hvad gør en person som jeg i en situation som denne? 

(March 2004:3) 

De har således fokus på situationen og personen, og de relationer der er mellem personer-
ne i situationen. At forstå situationen kræver, at man har en tolkningsramme at forstå den 
indenfor, og den skabes i kraft af rutiner, regler, vaner, kultur og viden, det er en ramme, 
som er skabt over tid, og som kun virker, fordi den både fungerer på et kollektivt og et 
individuelt plan. Man er fælles om at opfatte denne ramme af rutiner og regler m.m. som 
naturlig, nødvendig og endog ofte god, og derfor muliggør rutinerne koordinerede og kob-
lede aktiviteter. (March & Olsen 2004:4). Personen, og særligt personens position, spiller 
ind, når man i en situation handler på en passende og meningsfuld måde; der er forskel på, 
hvad der forventes af personer i forskellige positioner, så derfor er en vigtig faktor for at 
handle passende og meningsfuldt, at personerne integrerer deres positioner i deres aktuelle 
(arbejds-)identiteter3.   

Når man som her fokuserer på det kollektives betydning for individers handlen, i form af 
fælles regler og rutiner, så melder spørgsmålet sig straks; hvilken rolle spiller så individet 
selv? Lad os opholde os lidt ved forholdet mellem kollektiv og individ. Det er March og 
Olsens pointe, at individer i organisationer socialiseres ind i en ramme af meningsfuldhed 
gennem de omtalte rutiner, regler og vaner, og at disse er skabt over tid, og samtidig er de 
selvfølgelig snævert forbundet med organisationens virke og overordnede formål. Denne 
socialisering virker således strukturerende på individerne, men socialiseringen er dermed 
ikke tilendebragt, idet det jo er de nutidige individer, der aktivt skaber og genskaber reg-
lerne og rutinerne, som bliver fortolket og over tid dermed omformet. Det er således mu-
ligt for individer at tolke en handlemulighed på en fornyet måde, så længe at den blot er så 
passende, at den giver mening for de andre (March & Olsen 1989:21-23).  

Forandring i en organisation kan således finde sted, hvis man som kollektiv har fortolket 
den aktuelle situation på en måde, hvor det opleves som passende og meningsfuldt at 
handle på en ny måde. Dette tager tid, det er en proces, hvor fortolkningen af, hvad der er 
på spil og ikke mindst af, hvad der under de nye omstændigheder er passende handling 
skal indoptages i identiteterne; forventningerne til egen og andres handlen skal således 
forandres før, det bliver passende og meningsfuldt at handle på nye måder (March og Ol-
sen 1989: 64). 

At introducere begrebet om passendeheds-logik i denne sammenhæng er tænkt som et 
analytisk begreb, der kan bruges til at analysere på handlen i organisationer. Hvis man 
nøjes med at se på handlen, som udtryk for logisk og rationel nyttemaksimering, så mister 
man nyttig viden, fordi der i datamaterialet givetvis vil forekomme beskrivelser af hand-
len, som virker ulogisk og irrationel. Her har begrebet om passendeheds-logik sin beretti-
gelse, idet det indfanger dette, at den tilsyneladende ulogiske irrationelle handling med 
stor sandsynlighed opleves meningsfuld og passende. Samtidig kan man med begrebet 
passendeheds-logik også forklare, hvorfor mennesker ikke nødvendigvis gør, hvad der 
udefra set kunne virke mest hensigtsmæssigt i forhold til eksempelvis at realisere de mål, 
man har sat for organsaitionen. Der kan være handlen, som falder fint i forlængelse af de 

 
3  Med aktuel identitet sigtes til at identitet i denne sammenhæng skal forstås, som noget foranderligt, idet 
der er tale om identiteter, der er knyttet til at indtage en bestemt position qua en arbejdsrelation. Der er mu-
lighed for at skifte arbejdsidentitet i forbindelse med jobskifte, derfor benævnes identitet lige her som aktuel 
identitet.  
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vedtagne strategier eller mål, men som ikke opleves som passende, og som derfor ikke 
finder sted i det omfang, man havde intentioner om det. Dermed fortæller ikke bare den 
strømlinede og rationelle handlen os noget interessant og i analysen brugbart, det samme 
gør den handlen, der for en rationel betragtning virker ulogisk.  

Således er de tre analysebegreber introduceret. Som det blev beskrevet indledningsvist, så 
vil begreberne blive anvendt på forskellig vis; koblingsbegrebet vil få en mere fremtræ-
dende rolle end de øvrige to, idet vi ser koblede praktikker som et ideal for best practice. 
Korporatismebegrebet og begrebet om passendeheds-logik vil i højere grad blive bragt i 
anvendelse i de specifikke tilfælde, hvor de kan tilføre forklaringskraft til analysen af den 
praksis, vi får beskrevet gennem interviewene. 

Hvordan interviewene m.v. er indsamlet og håndteret vil vi se nærmere på i følgende af-
snit om dataindsamling. 

Dataindsamling. 
Nu har vi fået introduceret de analytiske begreber, og vil nedenfor beskrive hvilke data, vi 
har været ude efter, og hvordan de er indsamlet. 

Til denne analyse af AMU Nordjyllands udbudshåndtering har formålet været at få infor-
mation om, både hvordan man fra ledelsesmæssigt hold strategisk har grebet opgaven an, 
og konsulenternes og faglærernes operationelle oversættelse af udbudspolitikken og stra-
tegiplanen til det konkrete uddannelsesudbud.  Vi har således analytisk haft et vertikalt 
fokus på, hvordan strategiplanen og udbudspolitikken kommer fra bestyrelse og ledelse 
ned i organisationen, og et horisontalt fokus på, hvordan organisationen AMU Nordjyl-
land arbejder med det konkrete uddannelsesudbud, fra konsulenter til faglærere gennem 
forberedelse og afholdelse af kurser og deres eventuelle efterbearbejdning.  

For at kunne foretage disse analyser, har vi valgt at gennemføre interviews med i alt 17 
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra AMU Nordjylland4.  

 

Interviewpersonerne fordeler sig således: 

 

Formand for bestyrelsen 

Næstformand for bestyrelsen 

Direktøren (som også var centerchef på interviewtidspunktet) 

1 Centerchef 

1 Stabsmedarbejder 

2 virksomhedskonsulenter 

6 faglærere, inklusiv tillidsrepræsentanten. 

3 konsulenter (inden for organisationsudvikling) 

 
4  Flertallet af interviewene er foretaget af Nanna Friche og Anja Jørgensen i perioden fra oktober 2006 til 
marts 2007, mens 3 interviews er foretaget i juni 2007 af Oline Pedersen. 
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1 projektleder. 

Interviewpersonerne er udvalgt for at tilgodese både den horisontale og den vertikale di-
mension i organisationen. Den konkrete udvælgelse er sket gennem i første omgang inter-
views med direktør, centerchef og stabsmedarbejder, der har formidlet kontakterne til fler-
tallet af de øvrige interviewpersoner, de resterende er blevet kontaktet direkte telefonisk 
eller i forbindelse med deltagelse i fælles møder omkring Kompetencecenter Nordjylland.  

Udover interviewmaterialet baseres analyserne på dokumentstudier, hvor udbudspolitik-
ken og strategiplanen for 2006 samt årsrapporterne for 2005 og 2006 indgår som datama-
teriale. 

Validering af data  
Som nævnt ovenfor er udvælgelsen af interviewpersoner fortrinsvist foregået ved, at di-
rektøren, centerchefen og stabsmedarbejderen har formidlet kontakterne. I denne form for 
udvælgelse er der en risiko for, at de interviewpersoner, der er valgt, ikke repræsenterer 
medarbejderne bredt, idet ledelsen har haft relativ stor indflydelse på udvælgelsen. Det er 
dog ikke indtrykket, at de valgte interviewpersoner skulle være særligt påvirket af ledel-
sens synspunkter; de har alle virket åbne og ivrige efter at deltage med deres forskellige 
iagttagelser og erfaringer på en troværdig måde. Besvarelserne på de temaer, der er rejst 
gennem interviewserien, har ligeledes været relevante, hvorfor datamaterialet samlet set 
må siges at have stor gyldighed og troværdighed i forhold til at få belyst undersøgelsens 
problemstillinger. 

Således er vi ved vejs ende i denne beskrivelse af dataindsamlingen og introduktionen til 
de analysebegreber, der vil blive anvendt i rapporten. Vi vil nu flytte fokus og se nærmere 
på, hvad arbejdsmarkedsuddannelserne er for et system for dermed at kunne sætte analy-
sen af AMU Nordjylland ind i den rette kontekst.  

 

 





 

Arbejdsmarkedsuddannelse som system 
Nu flyttes fokus til arbejdsmarkedsuddannelserne, hvor der vil blive opregnet nogle af de 
centrale elementer i det system, og se på hvilke forandringer, de har undergået med de 
senere års reformer. Afsnittet afsluttes med en opsummering, hvor det bliver beskrevet, 
hvad de forskellige forandringer og udfordringer betyder for at kunne skabe et kvalificeret 
udbud af AMU, dette bliver set i relation til de aktuelle handlebetingelser på arbejdsmar-
kedet. 

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse, og som system har AMU fungeret i over fyrre 
år, idet systemet blev startet op i 1960 under navnet ”specialarbejderuddannelserne”. Ho-
vedformålet med AMU er opkvalificering af ufaglærte og faglærte, og som sådan har 
AMU-systemet spillet en afgørende rolle for det danske arbejdsmarked og dermed for det 
danske samfund gennem tiden. I begyndelsen var arbejdsmarkedsuddannelserne med til at 
lette overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund, ligesom det spillede en rolle 
for kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Samtidig har AMU-systemet været centralt i 
håndteringen af ledighedsindsatsten, idet systemet har kunnet bruges som et arbejdsmar-
kedspolitisk redskab i forhold til at kvalificere arbejdsstyrken i relation til skiftende kon-
junkturer på arbejdsmarkedet. Et tredje element, som har været og fortsat er grundlæggen-
de for AMU-systemet, er den korporative styring, som blandt andet viser sig ved paritetisk 
sammensatte bestyrelser og uddannelsesudvalg.  

Således er der tre elementer, som gennem tiden har været og fortsat er centrale for AMU-
systemet: 

 

• Opkvalificering af ufaglærte og faglærte som hovedformål. 
• AMU-systemet som arbejdsmarkedspolitisk redskab. 
• Stor indflydelse fra arbejdsmarkedets parter. 

 

Disse elementer er således gennemgående for AMU-systemet, men det er klart at over 
mere end en fyrreårig periode, hvor samfundet generelt har gennemgået store forandrin-
ger, da har AMU-systemet tillige forandret sig og været gennem flere reformer. Hvis man 
ser på de seneres års udvikling, så er nogle af de store forandringer at: 

 

• AMU-systemet har skiftet ressortministerium fra Arbejdsministeriet til Undervis-
ningsministeriet i 2001. 

• At der fra 2001 til 2004 blev indført en reform af AMU-systemet med titlen ”Nyt 
AMU”. 

• At mange udbydere af AMU-uddannelser fusionerede med andre erhvervsskoler i 
perioden efter 2001. (Undervisningsministeriet 2007). 

 

Disse tre forandringer vil i det følgende blive beskrevet og sat i relation til, hvilken betyd-
ning de har for de tre ovenfor nævnte gennemgående elementer i AMU-systemet nemlig; 
fokus på ufaglærte og faglærte, AMU som arbejdsmarkedspolitisk redskab samt arbejds-
markedets parters indflydelse. Samtidig vil der i afsnittet om Nyt AMU blive set nærmere 
på, hvad det koncept betyder for nye krav til både lærernes og ledelsernes kvalifikationer.  

Et afstemt VEU-udbud?  17 
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Fra Arbejdsministerium til Undervisningsministerium. 
I 2001 skiftede AMU ressortministerium fra det tidligere Arbejdsministerium til Under-
visningsministeriet. Intentionerne med dette skifte var at knytte AMU-uddannelserne tæt-
tere til det samlede uddannelsessystem, således at erhvervsrettet grund-, voksen- og efter-
uddannelse blev mere sammenhængende.  

Skiftet til Undervisningsministeriet har ikke i sig selv ændret ved det fortsatte fokus på 
ufaglærte og faglærte, men derimod er en af konsekvenserne af at være flyttet væk fra Ar-
bejdsministeriet, at AMU ikke længere i så høj grad tænkes og bruges som et arbejdsmar-
kedspolitisk redskab. Det er klart, at Arbejdsministeriet lagde større vægt på konjunktur-
tilpasning og aktivering af ledige, og at de i højere grad tænkte AMU-systemet ind i det 
billede, end man har tradition for at gøre det i Undervisningsministeriet. Man kan sige, at 
Arbejdsministeriet tænkte AMU-systemet indenfor et arbejdsmarkedspolitisk rationale, 
mens at Undervisningsministeriet i højere grad tænker AMU-systemet indenfor et uddan-
nelsespolitisk rationale. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at store dele af den 
bemanding, der i Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejdede med AMU, flyttede med over i Un-
dervisningsministeriet ved ressortskiftet, hvilket har bevirket en vis kontinuitet i admini-
strationen af AMU-systemet. 

Arbejdsmarkedets parter har stadig samme position i AMUs organisationsstruktur, idet de 
indgår med ligelige repræsentation i skolernes lokale uddannelsesudvalg og bestyrelser og 
i de overordnede efteruddannelsesudvalg, ligesom de er ligeligt repræsenteret i Rådet for 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (REVE), som er et rådgivende organ for Under-
visningsministeriet. 

Forskydningen i styringsrelationerne med en svagere national indholdsstyring, er, som vi 
vil se det i næste afsnit, et af de centrale elementer i Nyt AMU, hvilket har betydet, at Un-
dervisningsministeriet i dag i institutionernes øjne mere fremstår som en budgetfokuse-
rende aktør, end som en aktør, der øver kontrol med kvalitet i målopfyldelsen. De foran-
dringer der fulgte med ressortskiftet og Nyt AMU var dog forandringer, der allerede var 
påbegyndt, mens man stadig var underlagt Arbejdsministeriet, eksempelvis var decentrali-
seringen og skolefusionerne begyndt i mindre målestok inden skiftet af ressortministeri-
um.  

Nyt AMU 
Her følger først en kort beskrivelse af Nyt AMUs 3 hoveddele, hvorefter konsekvenserne 
af Nyt AMU ses i relation til fokus på ufaglærte og faglærte, AMU som arbejdsmarkeds-
politisk redskab og arbejdsmarkedsparternes position. Derefter stilles skarpt på de nye 
krav til lærerkvalifikationer, og sidst en kort opsummering af hvilke udfordringer, der lig-
ger for ledelserne som følge af Nyt AMU. 

Siden 2001 er et nyt AMU-koncept ved lovgivning blevet til i tre faser. Den politiske hen-
sigt med dette arbejde har været at skabe rammer for en modernisering af den erhvervsret-
tede voksen- og efteruddannelsesindsats, hvor det overordnede mål fremlægges som væ-
rende at få fleksible, relevante og fagligt stærke uddannelser, som imødekommer dagens 
og morgendagens arbejdsmarkedsmæssige forandringer og udfordringer. I sammenfattet 
form fremstilles de tre faser fra Undervisningsministeriets side således: 
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• Første fase i den samlede reform på voksen- og efteruddannelsesområdet var æn-
dringer i økonomistyringen. Det vil sige, at der skete en ændring af finansieringen 
af den erhvervsrettede uddannelsesindsats for ufaglærte og faglærte. Det betød 
bl.a., at muligheden for at opkræve kollektivt arbejdsgiverbidrag blev fjernet, og at 
der blev indført deltagerbetaling for at kvalificere efterspørgslen.  

• Anden fase i reformen var en ændring af institutionsstrukturen gennem en ny lov 
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Formålet med dette angives som 
værende at give fælles regler for AMU-centrene, tekniske skoler, handelsskoler og 
landbrugsskoler og derved fremme muligheden for en enstrenget institutionsstruk-
tur med brede og fagligt stærke uddannelsesmiljøer.  

• Tredje fase gik ud på at udarbejde fælles kompetencebeskrivelser med mål og 
rammer for den grundlæggende og relevante kompetenceudvikling hos virksomhe-
der og medarbejdere og med en angivelse af hvilke EUD´er, enkeltfag og AMU-
uddannelser, der kan bidrage til denne udvikling (Undervisningsministeriet, 
2003b). Disse fælles kompetencebeskrivelser karakteriserer et skift i uddannelses-
tænkningen; fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på ar-
bejdsmarkedet. AMU-konceptet bygger i dag på knap 140 fælles kompetencebe-
skrivelser, der retter sig mod genkendelige jobområder på arbejdsmarkedet for 
ufaglærte og faglærte. Til hver kompetencebeskrivelse er der knyttet en bred vifte 
af AMU-uddannelser og udvalgte enkeltfag fra de erhvervsrettede grunduddannel-
ser. Disse uddannelser og fag kan sammensættes fleksibelt, så de dækker virksom-
heders og medarbejderes konkrete behov. Formålet med lanceringen af de fælles 
kompetencebeskrivelser er at give arbejdspladser og deres ansatte et godt grundlag 
for at gå i dialog om behovet for konkret kompetenceudvikling – på kort og på 
længere sigt (Undervisningsministeriet, 2005).5 

Nyt AMU og fokus på de ufaglærte og faglærte 

Som nævnt var intentionen med Nyt AMU konceptet at modernisere AMU-systemet, så 
det kunne blive mere fleksibelt. En del af den nye fleksibilitet er også, at der er blevet frit 
optag på AMU, således at alle medarbejdere i en virksomhed principielt kan deltage. Fo-
kus er fortsat størst på ufaglærte og faglærte, det er til denne målgruppe at kurserne udvik-
les, og det er tillige til denne gruppe, at der ydes VEU-godtgørelse. Det frie optag kan 
f.eks. blive relevant, hvis der på en virksomhed skal introduceres til ny teknologi, som 
anvendes af en uddannelsesmæssig blandet medarbejdergruppe (Undervisningsministeriet 
2007:4). 

AMU som arbejdsmarkedspolitisk redskab efter Nyt AMU 
Med Nyt AMU er der sket en decentralisering, således at de enkelte udbydere er frie til at 
udforme deres kursusprogram i overensstemmelse med de behov og tendenser på ar-
bejdsmarkedet, de iagttager i deres nærområde, så længe at kurserne befinder sig indenfor 
de fælles kompetencebeskrivelser. Denne decentralisering forflytter således samtidig kon-
trollen over AMU-systemet som arbejdsmarkedspolitisk redskab, idet det i høj grad er op 
til de enkelte udbydere at opfange, analysere og reagere på signalerne på arbejdsmarkedet. 
Dette stiller således store krav til de enkelte udbydere. En koblet indsats hviler dermed i 

 
5  Denne ovenstående beskrivelse af Nyt AMUs tre faser er let bearbejdet tekst fra Jørgensen og Friche 
2006 s. 4 og 5. 
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langt højere grad på de lokale aktørers evne til koordineret målopfyldelse. Med denne de-
centralisering er der givet en langt mere indflydelsesrig position til de lokale uddannelses-
udvalg, som er dem, der skal løfte opgaven med at holde institutionerne opdateret på ud-
viklingen inden for deres respektive brancher, da de centrale efteruddannelsesudvalg både 
er mindsket i antal og forandret i mandat. Tidligere var der ca. 50 centrale brancheudvalg, 
der i høj grad styrede aktiviteterne på AMU-centrene, idet det var dem, der foretog eller 
fortolkede arbejdsmarkedsanalyser og på den baggrund satte rammerne for, hvad der kun-
ne og skulle undervises i på AMU-centrene. Denne planlægning af undervisningen var ret 
detaljeret, idet man havde udførligt beskrevne undervisningsplaner med tilhørende under-
visningsmateriale for hvert enkelt kursus. Med Nyt AMU bliver brancheudvalgene til de 
centrale efteruddannelsesudvalg, og disse reduceres i antal til 11. At de snævres så mar-
kant ind i antal skyldes, at man med denne opbygning ønsker, at efteruddannelsesudvalge-
ne skal matche tankesættet bag de fælles kompetencebeskrivelser, hvor man arbejder med 
genkendelige jobområder frem for snævre brancher. Efteruddannelsesudvalgenes opgave 
forandres til i højere grad at være det organ, der indstiller de fælles kompetencebeskrivel-
ser til godkendelse i Undervisningsministeriet, og derudover at være et vejledende og støt-
tende organ for skolerne (Undervisningsministeriet 2003: 37-40 samt Lassen m.fl. 2005: 
24) 

Nyt AMU og arbejdsmarkedets parter  
Nyt AMU ændrer ikke på, at arbejdsmarkedets parter er centrale spillere i alle de udvalg, 
råd og bestyrelser, der har at gøre med AMU, men alligevel følger der en forandring med 
Nyt AMU i forhold til parterne. Decentraliseringen og fleksibiliteten, der følger med Nyt 
AMU, stiller udbyderne af AMU i en ny situation, hvor det nu mest er op til dem at prakti-
sere den evige balanceakt mellem parterne, idet det ikke længere bestemmes fra centralt 
hold, hvad der skal undervises i hvornår og hvordan. Som nævnt i afsnittet om korpora-
tisme, så er der flere elementer i indflydelsen fra arbejdsmarkedets parter; de er på den ene 
side med til at sikre legitimitet til AMU-systemet, men de kan på den anden side også med 
deres indbyrdes interessemodsætninger være med til at give udbyderne et relativt snævert 
handlerum. Med den omtalte øgede fleksibilitet og decentralisering bliver det nu i højere 
grad op til udbyderne at forstå at færdes i det nye handlerum på en måde, så ingen af par-
terne oplever, at der tages for meget eller for lidt hensyn til den ene eller den anden part. 
Overordnet kan man sige, at parternes indflydelsesposition med Nyt AMU fortsat består, 
men at AMU-udbyderne har fået deres eventuelle interessemodsætninger tættere på, 
hvormed de decentrale ledelser har fået en mere krævende opgave at løfte. 

Nye krav til lærerkvalifikationer 
Som nævnt indledningsvist så er en af de store udfordringer, der følger med Nyt AMU, at 
der dermed stilles nye krav til lærernes kvalifikationer. Hvor systemet tidligere var centralt 
styret med fastlagte kurser, hvortil der fulgte detaljerede instruktioner, så er der med Nyt 
AMU en helt anden decentralisering, hvor rammer alene udgøres af, at man skal kunne 
beskrive kurserne inden for de fælles kompetencebeskrivelsers (FKB´ers) krav. Man stil-
les frit til at forme kurset, som det passer bedst i en given kontekst, og man opfordres tilli-
ge til at henlægge undervisning på virksomhederne, hvis det er bedre ud fra enten prakti-
ske eller faglige hensyn.  
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Samtidig6 kræver de strukturelle forandringer, at dialogen mellem skolerne og virksomhe-
derne intensiveres i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Dialogen skal udvides til i 
højere grad og mere intensivt at omfatte samarbejde om behovsafdækning, uddannelses-
planlægning, implementering af det lærte på virksomheden, effektvurdering, evaluerings-
metoder mv. For skolerne har det den betydning, at dialogen med virksomhederne om 
uddannelser og undervisning bliver udvidet til også at omfatte egentlige virksomhedskon-
sulentopgaver.  

På mange skoler rejser det spørgsmålet, om denne dialog skal varetages af specialister, 
altså en forøget konsulentstab, eller om den skal baseres på generalister, hvilket vil sige en 
lærerstab, der er tilført konsulentkvalifikationer. Satses der på generaliststrategien skal 
lærerne således ikke kun være velkvalificerede til at undervise, men også kunne varetage 
en professionel konsulentfunktion og have et så godt kendskab til den enkelte virksomhed, 
at han/hun sammen med virksomheden kan uddannelsesplanlægge og udvikle samlede 
uddannelsesløsninger, holde kontakt til virksomheden under uddannelsesforløbet samt 
deltage i opfølgningsaktiviteter mellem de enkelte uddannelsesmoduler og efter endt ud-
dannelse. Ved indgående dialog med virksomheden kan lærerne bidrage til implemente-
ring af det lærte i virksomheden, og sluttelig kan de foretage effektvurderinger og evalue-
ringer (Jørgensen m.fl., 2004).  

Den enkelte lærers job- og kvalifikationsprofil vil i fremtiden stille krav om større bredde i 
pædagogiske kvalifikationer og i retning af at kunne anvende differentierede undervis-
ningsmetoder samt mere brede og generaliserede teknisk-faglige og alment-faglige kvali-
fikationer. Hertil kommer yderligere forventninger om, at personlige kvalifikationer vil 
blive anvendt bevidst i arbejdsmæssige sammenhænge, samt at den enkelte lærer også 
besidder arbejdssociologiske kvalifikationer.  

Det vil imidlertid være forkert og urealistisk at forvente, at alle lærere kan befinde sig på 
ekspertniveau på alle dimensioner. Her må hver enkelt lærers erfaringer, uddannelse, per-
sonlige styrker og svagheder og ikke mindst udformningen af arbejdsdelingen i lærergrup-
perne på uddannelsesinstitutionen tages i betragtning. I lærerkorpset som team er det dog 
en nødvendighed, at alle dimensioner er til stede på ekspertniveau, hvis der skal leveres 
uddannelse af høj kvalitet (Jørgensen m.fl., 2004). 

Alt i alt er der mange nye udfordringer forbundet med Nyt AMU, og dette stiller i høj grad 
en ny type af krav til ledelserne og bestyrelserne på de enkelte institutioner. De skal hånd-
tere decentraliseringen, således at hver enkelt institution får opbygget lokale uddannelses-
udvalg, som evner at bidrage med adækvate og anvendelige analyser af det regionale ar-
bejdsmarked, samtidig skal de have udrustet et konsulent- og lærerkorps, som er kvalifice-
ret til at løfte opgaven, hvilket samtidig kræver en velfungerende organisation.   

Skolefusioner 
En af de store forandringer, der for alvor blev realiseret efter skiftet af ressortministerium, 
og efter at AMU-institutionerne med Nyt AMU fik samme institutionsstruktur som de 
øvrige erhvervsskoler, var skolefusioner mellem AMU-centrene og de tekniske skoler. 
Skolefusionerne var allerede begyndt inden 2001, idet man i mange år havde haft knap 25 
AMU-centre, og det tal var i 2001 ved ressortskiftet nede på 15. Blandt de fusioner, som 

 
6  Dette afsnit og de følgende 3 er let bearbejdet tekst fra Jørgensen og Friche 2006 s. 7. og 9 
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fandt sted før 2001 var en del fusioner mellem AMU-centre, hvor det efterfølgende i høj 
grad var tale om fusioner mellem AMU-centre og tekniske skoler. I dag er der 5 rene 
AMU-centre tilbage, hvoraf AMU Nordjylland som tidligere nævnt er blandt. Dette bety-
der ikke, at der ikke længere udbydes AMU, men at det i langt større udstrækning gøres i 
erhvervsskoleregi, og at arbejdsmarkedsuddannelserne ofte udgør en mindre del af de fu-
sionerede skolers aktiviteter.  

Der er forskellige tolkninger af betydningen af skolefusionerne. Nogle mener, at det må 
styrke det samlede uddannelsestilbud på erhvervsområdet, at de fusionerede skoler udby-
der både grunduddannelse og efteruddannelse, mens der er andre, der frygter at fokuset på 
særligt de ufaglærte forsvinder, fordi der ikke er selvstændige institutioner til at tage sig af 
den gruppe, ligesom man frygter, at AMU som system bliver perifert på de store skoler. 
På nuværende tidspunkt er der ikke lavet tilbundsgående undersøgelser af, hvorvidt fusio-
nerne svækker eller styrker AMU som system. Dog kan det nævnes, at undersøgelsen 
”AMU i nye klæder” (Lassen m.fl. 2005) har fat i emnet. ”AMU i nye klæder” blev foreta-
get et år efter indførslen af Nyt AMU som en slags ”temperaturmåling” på, hvordan og 
hvor godt hele konceptet var blevet implementeret. I denne rapport beskrives skolefusio-
nerne som værende en krævende proces, hvor det særligt svære er at få de fusionerede 
skoler til at fungere som helheder. I den forbindelse er der nogle overenskomstmæssige 
forhold, der betyder, at lærere på de samme skoler er ansatte på forskellige vilkår, hvilket 
ikke bidrager til den fælles integration.  

Om skolefusionerne har indflydelse på, i hvor høj grad AMU tænkes og bruges som et 
arbejdsmarkedspolitisk redskab, er helt afhængig af hvilken bevågenhed de enkelte fusio-
nerede skoler giver AMU. Der ligger således en fare for, at de store skoler overser eller 
ikke prioriterer dette element, mens der samtidig på den positive side ligger en mulighed 
for synergieffekt i form af samspillet med de øvrige erhvervsuddannelser.   

Arbejdsmarkedets parter spiller samme rolle på de fusionerede skoler som på de rene 
AMU-centre, men på de fusionerede skoler er der tale om en anden partsrepræsentation, 
da man på de tekniske skoler på lønmodtagersiden f.eks. har tilknyttet repræsentanter fra 
de faglærtes fagforbund, hvor 3F og FOA har været de primære fagforbund repræsenteret 
på AMU-centrene.  

Aktuelle handlebetingelser for udbud af AMU i dag.  
Der er udfordringer forbundet med at skabe et kvalificeret udbud af AMU på flere fronter. 
Man kan sige, at der både er nogle eksterne udfordringer, som udspringer af de forhold, 
som AMU som system er underlagt, og der er nogle interne udfordringer i forhold til, 
hvordan skolerne udfylder de rammer, der er. I det følgende vil vi først se på de eksterne 
dernæst på de interne udfordringer. 

Eksterne udfordringer for AMU-udbydere 
En af de aktuelle usikkerheder for udbyderne er konjunkturerne på arbejdsmarkedet med 
den lave ledighed, den høje aktivitet og de generelle problemer med at skaffe medarbejde-
re. I en situation som denne vælger mange virksomheder at nedprioritere efteruddannelse, 
da man har svært ved at undvære medarbejderne i produktionen. 

En anden aktuel udfordring er de senere års beskæftigelsespolitik, hvor man under sloga-
net ”Kortest mulig vej i arbejde” har valgt at nedprioritere VEU i ledighedsindsatsen til 
fordel for mere direkte beskæftigelsesorienteret aktivering. Dette betyder, at udbyderne af 
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VEU generelt og dermed også AMU har erfaret store nedgange i antallet af ledige kursi-
ster. Den udfordring, der følger heraf, går i høj grad på at vinde nyt terræn på andre områ-
der, for ikke at få en alt for stor samlet nedgang i aktivitet.  

En af de måder, som man flere steder søger at imødekomme denne udvikling på, er ved at 
intensivere den opsøgende indsats generelt, samtidig med at man i særdeleshed styrker 
fokuset på de små og mellemstore virksomheder, som ikke i så høj grad benytter AMU-
systemet i dag, og som derfor rummer et potentiale.  

Samtidig er det en udfordring for AMU-udbydernes udformning af kurser, at de skal evne 
at gøre det som et led i en afdækning af det lokale arbejdsmarkeds behov, som det i høj 
grad ligger i de enkelte institutioners egne hænder at foretage som følge af den øgede de-
centralisering, der fulgte med Nyt AMU og ressortområdeskiftet fra arbejdsministeriet til 
undervisningsministeriet.  

Med den nye taxameterbaserede økonomistyring af institutionerne er AMU-udbyderne 
tillige sårbare, fordi institutionerne får penge afhængigt af antallet af kursister, og derfor 
skal der ikke mange aflyste kursusforløb til, før budgetterne skrider, og fyringer kan blive 
en nødvendighed. Dette er et stort problem for skabelsen af det kvalificerede udbud, fordi 
incitamentet dermed er størst i forhold til at lave sikre kurser med mange deltagere, hvilke 
i realiteten er lig med et meget snævert kursusudbud. Det kræver således visioner og mod 
at turde satse på det brede udbud, hvor man prioriterer at gennemføre kurser med et lille 
antal kursister, selvom det giver underskud. Med andre ord, så ligger der i den måde, insti-
tutionerne finansieres på, en fare for, at institutionernes handlinger bliver præget af såkaldt 
”underskudstænkning”, hvor det primære fokus er at komme gennem året uden underskud, 
og hvor kreativiteten og fokus udviklingsaspekter nedprioriteres.    

Der er forskel på, hvor sårbare de forskellige skoler er, når det kommer til konsekvenserne 
af taxametersystemet. De store fusionerede skoler er i den situation, at de udbyder flere 3-
årige EUD´er, hvor elevtallet og dermed økonomien i sagens natur er mere forudsigeligt. 
Samtidig er det udbredt, at udbydere af AMU generelt også udbyder indtægtsdækket virk-
somhed (IDV), hvorfra indtægterne indgår i det samlede budget, og dermed kan være med 
til at muliggøre, at man prioriterer det brede kvalificerede udbud af AMU. 

Interne udfordringer for AMU-udbydere 

Hvis man vender blikket mod de interne udfordringer, som er forbundet med at lave et 
kvalificeret udbud af AMU i dag, så går opgaven på at skabe nogle institutioner, der for-
mår at gribe og generere en kvalificeret efterspørgsel og omsætte denne til afholdte kurser. 
Dette stiller nye udfordringer til skolernes ledelser, til lærerkvalifikationer samt institutio-
nernes evne til at fungere som en koblet organisation.  

Hvis man ser på det sidste først, så er det afgørende, hvordan man som institution fylder 
de givne rammer ud, om man som organisation arbejder i samme retning, om de forskelli-
ge enheder i deres arbejde understøtter hinanden, kort sagt om der er god kobling både 
vertikalt og horisontalt i organisationen. Dette er særligt vigtigt, fordi man fra virksomhe-
dernes side efterspørger det at have en enkelt eller samlet indgang til efteruddannelsessy-
stemet. Således er det afgørende, at alle i organisationen repræsenterer hele organisatio-
nen, kender institutionen muligheder og er i stand til at sammensætte et uddannelsesfor-
løb, hvor man bruger elementer fra flere forskellige fagområder og allerhelst også fra an-
dre uddannelsesinstitutioner, hvis det er relevant. 
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Det er således op til ledelserne at skabe sådanne både vertikalt og horisontalt koblede or-
ganisationer, der er i stand til at løfte opgaven. Samtidig er det påkrævet, at hver enkelt 
institution som følge af decentraliseringen har kapacitet til at indsamle, tolke og omsætte 
relevante videnskilder, herunder arbejdsmarkedsanalyser, inden for hver enkelt branche. 
Dette kræver, at de lokale uddannelsesudvalg har en vis kapacitet, og at disse på en koblet 
måde arbejder sammen med de respektive faglærergrupper og stabsfunktioner i arbejdet 
med konkrete tiltag inden for brancherne.  

De nye krav til lærernes kvalifikationer er beskrevet ovenfor, men det skal nævnes her, at 
noget af det, der gør denne udfordring ekstra stor, er, at disse nye krav er meget forskellige 
fra de krav, man tidligere stillede til AMU-lærere. Tidligere var der en meget større forud-
sigelighed i jobbet, da kurserne var beskrevet på forhånd og stort set altid foregik på selve 
uddannelsesstedet. Det betyder, at man på mange AMU-centre står med det problem, at de 
lærere, man har, skal skifte rolle og dermed også fagidentitet, hvilket fordrer både faglige 
og mentale kompetencer hos lærerne. Samtidig er det nødvendigt, at man som ledelse har 
overblik over, om alle de tekniske, almene, personlige samt ikke mindst arbejdssociologi-
ske kvalifikationer er til stede på ekspertniveau i de enkelte faglærergrupper.     

Samlet set kan man sige, at udbyderne af AMU står overfor mange forskelligartede udfor-
dringer. Nogle af disse har karakter af at være deciderede problemer, andre kan nærmere 
beskrives som usikkerheder, man som institution må forholde sig til. For alle udfordrin-
gerne gælder det, at institutionerne er nødt til at være gearet til at kunne lokalisere dem, 
analysere på dem, og agere professionelt på den baggrund. Det stiller høje krav til ledel-
serne rundt omkring på institutionerne, men det stiller også høje krav til medarbejderne, 
og til organisationens samlede virke og måde at handle koordineret på. Alt dette vil der 
blive set nærmere på, når vi i det følgende vil tage fat på arbejdet med vores case; AMU 
Nordjylland. 

 

 

 



 

AMU Nordjylland 
Nu flyttes fokus fra den generelle beskrivelse af AMU som system til at se nærmere på 
vores case AMU Nordjylland. Formålet er, at vi ved at få indblik i AMU Nordjyllands 
udbudshåndtering, kan finde muligheder og barrierer for best practice, idet best practice i 
udbudshåndtering overordnet set er det, vi søger at indkredse med rapporten her. 

Denne del er bygget op sådan, at der først er et afsnit, der beskriver organisationen AMU 
Nordjylland, dernæst følger analysen af, hvordan man som organisation formår at skabe et 
kvalificeret udbud. Der vil blive analyseret på, hvordan AMU Nordjylland har grebet de 
aktuelle udfordringer an, på hvilke muligheder og barrierer, der ligger både vertikalt og 
horisontalt i de interne forhold. Efterfølgende der vil blive analyseret på de eksterne for-
hold, hvorefter hele analysens afsluttes med en tværgående opsamling. 

Beskrivelse af AMU Nordjylland 
Beskrivelsen af AMU Nordjylland er delt op i tre dele, hvor den første handler om organi-
sationens historie og opbygning, den anden beskriver aktivitetsniveauet samt de økonomi-
ske forhold i 2006, og i den tredje del ses der nærmere på, hvordan man konkret og i prak-
sis er i kontakt med brugerne og arbejder med at skabe de relevante kurser på AMU Nord-
jylland.7  

Organisationen AMU Nordjylland 
AMU Nordjylland blev i maj 2001 en realitet, idet AMU-centrene Sandmosen, Vendsyssel 
og Aalborg fusionerede. Siden udspaltedes det oprindelige AMU Vendsyssel i Hjørring og 
Frederikshavn, idet disse centre fra juli 2003 blev en del af EUC Nord. Således består 
AMU Nordjylland i dag af en afdeling i Aalborg, en afdeling i Sandmosen, samt to mindre 
afdelinger i Aars og Hobro. I Aalborg er der tillige sket fysiske sammenlægninger, således 
at hele Aalborgafdelingen er samlet på Sofievej, hvor der tidligere også var afdelinger i 
Dannebrogsgade og på Kristinevej. 

AMU Nordjyllands bestyrelse består af 12 medlemmer. 5 af pladserne besiddes af repræ-
sentanter fra fagforeningerne 3F og FOA, andre 5 af repræsentanter fra arbejdsgiverorga-
nisationerne HTS Nordjylland, Dansk Industri, Dansk Byggeri samt Danske Anlægsgart-
nere, dertil er 2 af AMU Nordjyllands medarbejdere medlemmer af bestyrelsen, de har 
dog ikke stemmeret. Ydermere er der vakante pladser, idet der grundet strukturreformen 
ikke er fundet repræsentanter fra henholdsvis Region Nordjylland og de nordjyske kom-
muner. Hertil kommer, at man i AMU Nordjyllands bestyrelse har dispenseret fra at have 

                                                 
7  Beskrivelsen af AMU Nordjylland tager udgangspunkt i, hvordan institutionen så ud i efteråret 2006, 
som er det tidspunkt, hvor flertallet af undersøgelsens interviews er foretaget. Det er ønsket om at fastholde 
en vis sammenhæng mellem organisationsbeskrivelsen, og den virkelighed som interviewpersonerne færde-
des i på interviewtidspunktet, der er bestemmende for, at vi vælger dette. Vi er klar over, at AMU Nordjyl-
land er en foranderlig størrelse, hvor der er sket meget siden efteråret 2006. Som væsentlige forandringer må 
siges at være, at der i efteråret 2006 var en udviklingschef på AMU Nordjylland, som var en del af ledelsen, 
og at direktøren ud over at være direktør også var centerchef for to kompetencecentre – sådan er det ikke i 
dag, hvor man har nedlagt stillingen som udviklingschef, flertallet af udviklingschefens opgaver hører nu til 
direktørens ansvarsområde, og direktøren er ikke længere centerchef for de to kompetencecentre.  Således 
forandrer virkeligheden sig hurtigere end analyser bliver til, men af hensyn til analysens sammenhæng væl-
ges således at tage udgangspunkt i en organisationsbeskrivelse, der svarer til interviewtidspunktet. 
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kursist-repræsentanter i bestyrelsen, da de kursister, der frekventerer AMU Nordjylland 
ofte er på kurser af få dages varighed. 

Formandsposten i bestyrelsen varetages af en repræsentant fra 3F, og posten som næst-
formand af en repræsentant fra HTS Nordjylland. Bestyrelsens direkte link til organisatio-
nen AMU Nordjylland er direktøren, som også deltager på bestyrelsens møder. Bestyrel-
sen er påbegyndt et arbejde med at afdække de forskellige fagområder på AMU Nordjyl-
land, hvor der på bestyrelsesmøderne på skift kommer en repræsentant, som oftest center-
chefen, fra organisationens forskellige kompetencecentre og fortæller om deres arbejde og 
den aktuelle situation på deres specifikke område. Den daglige drift varetages af ledelsen 
på AMU Nordjylland. Det er således også den daglige ledelse, der har kontakten og sam-
arbejdet med Institutionsstyrelsen og Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse i 
Undervisningsministeriet.  

AMU Nordjyllands interne opbygning 
AMU Nordjylland er organiseret omkring 7 ”kompetencecentre”8, der hver især fungerer 
som selvstyrende grupper med en tilknyttet kompetencecenterchef. De 7 kompetence-
centre er: 

- Kompetencecenter for Transport og logistik 
- Kompetencecenter for Byggeri 
- Kompetencecenter for Elektronik og teknologi 
- Kompetencecenter for Servicefagene 
- Kompetencecenter for Det grønne område – Sandmosen 
- Kompetencecenter for Proces og automatik 
- Kompetencecenter for Organisationsudvikling 

 

AMU Nordjyllands ledelse består ud over direktøren af 3 centerchefer, en udviklingschef 
samt økonomichefen. De enkelte centerchefer er chefer for mellem et og tre kompetence-
centre, ligesom direktøren også er centerchef for to kompetencecentre, dertil er der en af 
centercheferne, der er IT-chef og leder af IT-uddannelserne, og der er en anden centerchef, 
der tillige er bygningsansvarlig og chef for serviceområderne på AMU Nordjylland. Øko-
nomichefen har økonomimedarbejderne samt kursistadministrationen under sig. Udvik-
lingschefen er ansvarlig for diverse udviklingsprojekter, og er derudover over også chef 
for virksomhedskonsulenterne samt for den almene vejledning og flygtninge-indvandrer-
området. 

Dertil har direktøren en stabsmedarbejder, som ikke formelt er en del af ledelsen, men 
som i praksis har en central rolle i organisationen, idet den pågældende varetager mange 
og ret varierende funktioner i huset og er i tæt samarbejde med direktøren. Denne stabs-
medarbejder fungerer som en slags ”højre hånd” for direktøren, og synes at være en nøg-
lemedarbejder i organisationen. Dertil varetager stabsmedarbejderen også sekretariats-
funktionen for AMU-centrenes direktørforening, hvor AMU Nordjyllands direktør er for-
mand.   

 
8  De 7 kompetencecentre på AMU Nordjylland har ikke noget at gøre med Kompetencecenter Nordjyl-
land, det er blot AMU Nordjyllands interne opdeling i underafdelinger, der tilfældigvis har samme navn.  
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Kompetencecentrene udgør kernen i AMU Nordjylland, idet det er dem, der udbyder og 
afholder kurserne. Til hvert kompetencecenter er der tilknyttet en gruppe faglærere af va-
rierende antal. Således har: 

- Kompetencecenter for Transport og logistik 33 faglærere. 
- Kompetencecenter for Byggeri 7 faglærere.  
- Kompetencecenter for Elektronik og teknologi 6 faglærere. 
- Kompetencecenter for Servicefagene 10 faglærere. 
- Kompetencecenter for Det grønne område – Sandmosen 13 faglærere. 
- Kompetencecenter for Proces og automatik 4 faglærere. 
- Kompetencecenter for Organisationsudvikling 5 faglærere. 

 

Dertil kommer, at IT-uddannelserne har 6 faglærere og at Almen Vejledning har 8.  

Hvert kompetencecenter har tillige tilknyttet en virksomhedskonsulent, der især står for 
kontakten til virksomheder, der er nye brugere af AMU, ligesom konsulenten har en vejle-
dende funktion i forhold til at få afklaret virksomhedernes behov for opkvalificering af 
medarbejderne eller udvikling af organisationen. Der er 107 faglærere på AMU Nordjyl-
land, og gruppen af virksomhedskonsulenter er på 4 personer, hvilket vil sige, at hver 
virksomhedskonsulent er tilknyttet flere kompetencecentre.  

Samtidig har AMU Nordjylland tilknyttet 9 lokale uddannelsesudvalg, som er fordelt på 
følgende fagområder: Transport og Logistik, Elektronik og Teknologi, Bygge- og An-
lægsområdet, Struktøruddannelsen, Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, Det grønne 
område, Servicefagene, Proces og Automatik samt Organisationsudvikling. De lokale ud-
dannelsesudvalg er paritetisk sammensatte og fungerer med det formål at samarbejde med 
AMU Nordjylland om at skabe et godt og relevant kursusudbud inden for de forskellige 
områder.  

Opbygningen med de 7 interne kompetencecentre blev skabt tilbage i 2004. Den omstruk-
turering, som blev gennemført på daværende tidspunkt, skete som led i en udvikling, som i 
høj grad blev sat i gang på baggrund af en analyse af, hvorledes arbejdsmarkedsuddannel-
serne i Nordjylland kunne bidrage til en positiv beskæftigelsesudvikling i regionen. I den-
ne analyse havde man fokus på elektronikbranchen, og det var de positive erfaringer om-
kring det samspil, der var mellem denne branche og arbejdsmarkedsuddannelserne, der 
dannede baggrund for den udvikling, der førte til en intern omstrukturering på AMU 
Nordjylland.9   

Udover de 7 kompetencecentre, er der på AMU Nordjylland, hvad man kunne kalde en 
slags knopskydninger i organisationen i form af mindre grupperinger og selvstændige or-
ganisationer i organisationen, som ikke rigtigt passer ind i strukturen med de 7 kompeten-
cecentre. Det drejer sig særligt om Team Support, HYTEK og VIPRO som alle laver ind-
tægtsdækket virksomhed (IDV), hvilket vil sige, at deres ydelser er uden offentlig støtte, 
og at virksomhederne dermed betaler fuldt ud for disse. Indtægtsdækket virksomhed er 
ofte kendetegnet ved, at den kan tilpasses til den enkelte virksomheds specifikke behov, 
hvor AMU´s øvrige aktiviteter har et bredere sigte i forhold til både branchen, de enkelte 

 
9  Om denne analyse kan der læses mere i rapporten ”Forbundne kar – Åbne sind” ( Lassen m.fl. 2003). 
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virksomheder samt ikke mindst medarbejdernes mobilitetsmuligheder i form af overførba-
re kvalifikationer.  

Konsulentgruppen Team Support laver teambuilding og organisationsudvikling for virk-
somheder, de gør i høj grad brug af naturen og udendørs aktiviteter i deres arbejde. HY-
TEK tilbyder to forskellige typer af kurser, hvor den ene er højt specialiserede elektronik-
kurser, som virksomhederne gør brug af i forbindelse med indførsel af ny teknologi. Den 
anden type kurser, som kan købes gennem HYTEK, er organisationsudvikling. VIPRO er 
en mindre gruppe af elektroniklærere, der blandet andet i samarbejde med Institut for Pro-
duktion på Aalborg Universitet har specialiseret sig i at lave LEAN kurser, som de udby-
der som indtægtsdækket virksomhed.  

Team Support er tilknyttet samme centerchef som kompetencecentret for organisationsud-
vikling, men de har derudover ikke decideret samarbejde, selvom de varetager beslægtede 
opgaver. HYTEK og VIPRO refererer til direktøren, som også er centerchef for kompe-
tencecenter for elektronik og teknologi, hvorfra HYTEK og VIPROs aktiviteter har taget 
deres udspring. 

Derudover har AMU Nordjylland en international afdeling, der tillige refererer til direktø-
ren.  

Fokus på de kortest uddannede 
Som vi så det i afsnittet om AMU som system, så er arbejdsmarkedsuddannelserne pri-
mært rettet mod ufaglærte og faglærte, og selvom der med Nyt AMU er åbnet for, at man 
kan afholde AMU-kurser for andre grupper også, så er det på AMU Nordjylland tydeligt, 
at der hersker en kultur om, at ville være dem, der er der for de kortest uddannede i sam-
fundet. Denne kultur kommer til udtryk ved, at man har stort fokus på at være forpligtet til 
at varetage denne gruppes behov og interesser i uddannelsessystemet. Man kan dermed 
sige, at de til en vis grad har fastholdt et fordelingspolitisk rationale i deres forståelse af 
deres egen rolle. Dette betyder dog ikke, at man ikke også har øje for virksomhedernes 
behov, tværtimod er det jo ofte virksomhederne, der efterspørger kurser og sender deres 
medarbejdere til AMU Nordjylland, men i denne servicering af virksomhederne har man 
samtidig øje for, at der er en gruppe af kort uddannede mennesker, hvis interesser, man 
tillige er opmærksomme på at varetage.  

Aktivitetsniveau og økonomi. 
På aktivitetssiden kan man for året 2006 sige, at man ikke kom helt op på den aktivitet, 
som man havde forventet og budgetteret med; man havde således 7,3 % færre årselever i 
2006 end i 2005, som det fremgår af nedenstående tabel, vil det i antal sige 766,3 årselever 
i 2006 mod 826,2 i 2005. Denne nedgang, mener man, kan forklares ved situationen på 
arbejdsmarkedet; den lave arbejdsløshed bevirker, at der er brug for alle hænder i den dag-
lige drift på virksomhederne, og derfor bliver opkvalificeringen af medarbejderne nedprio-
riteret.  
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 2005 2006 

Antal årselever 826,2 766,3 

Omsætning i alt 137.954.000 kr. 145.132.000 kr. 

Årets resultat 20.148.000 kr. -3.133.000 kr. 

 

Rammen for, hvordan man som AMU-udbyder skal forvalte de økonomiske tilskud fra 
staten, er, at institutionerne har selveje, hvilket giver institutionen det overordnede ansvar 
for at drive institutionen på forsvarlig vis inden for de givne rammer. Økonomisk får 
AMU-udbydere taxametertilskud fra staten, et tilskud som både tildeles efter et aktivitets-
bestemt mål omkrig antallet af årselever og et ikke-aktivitetsbestemt tilskud. Det er det 
aktivitetsbestemte mål, der udgør den største andel af statstilskuddet, 80% eller mere er 
det overordnede billede for AMU-udbyderne (Trepartsudvalget 2006: 120). Samtidig ind-
går AMU-udbyderne i aftalemodellen, som går ud på, at Undervisningsministeriet tildeler 
hver uddannelsesinstitution et budgetmål, hvilket vil sige et mål for institutionens forbrug. 
10% af institutionernes undervisningstaxameterpenge bliver tilbageholdt af Undervis-
ningsministeriet, og bliver udbetalt som præmie til de institutioner, som overholder 
budgetmålene inden for en margin på mellem 90% og 105%. 

På AMU Nordjylland er den økonomiske situation den, at man gennem flere år har gen-
nemført AMU-programmet med underskud, et underskud der dog er blevet delvist dækket 
af den indtægtsdækkede virksomhed, som centeret også driver. I 2006 kunne den ind-
tægtsdækkede virksomhed imidlertid ikke dække AMU-programmets underskud fuldt ud 
grundet nedgangen i aktivitet, og således kom man ud af 2006 med et underskud på godt 3 
millioner af en samlet omsætning på 145.132.000 kr. AMU Nordjylland overholdt dog 
aftalemodellens budgetmål, og fik således udbetalt præmie fra Undervisningsministeriet. 

Udover at størrelserne på de takster, der skal finansiere AMU-aktiviteterne ikke er til-
strækkeligt store ifølge AMU Nordjylland, så bevirker selve denne finansieringsform, 
hvor centerets økonomi er helt afhængig af aktivitetsniveauet, at der er stort fokus på akti-
vitet og drift. Man må kontinuerligt tilpasse antallet af medarbejdere til aktivitetsniveauet, 
hvilket i praksis vil sige, at man gennem de senere år, og senest i efteråret 2006, har måttet 
afskedige medarbejdere. Ser man i årsrapporterne, kan man dog ikke læse afskedigelserne 
i antallet af medarbejdere, der alt i alt er stabilt. Dette skyldes, at man på AMU Nordjyl-
land dækker et bredt område, hvor der således godt kan være tilbagegang i nogle sektorer 
og fremgang i andre, hvorfor man inden for samme år kan have både fyringsrunder og 
ansættelser. Dette viser tillige noget om, hvor tæt knyttet AMU som system er til arbejds-
markedet, idet konjunkturerne som nævnt indvirker på AMU-aktiviteternes omfang.  

AMU Nordjylland er derudover en arbejdsplads, der er kendetegnet ved, at en stor del af 
medarbejderne har været ansatte i mange år; 70 % af de ansatte har været på AMU Nord-
jylland i mere end 10 år, og godt en femtedel i mere end 25 år.10 Dette vil sige, at man har 

                                                 
10  Denne udregning er lavet på baggrund af en oversigt for 2007 over AMU Nordjyllands ansattes ansæt-
telsesår. 
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en meget erfaren medarbejderstab, som samtidig har været gennem og fortsat står foran 
flere forandringer og reformer af AMU-systemet. Disse reformer har medført og vil fortsat 
medføre krav om forandringer af arbejdet inden for AMU. Dette stiller således store om-
stillings- og fleksibilitetskrav til medarbejderne, ligesom at man som institution må for-
holde sig til alderssammensætningen af lærerkorpset, der ældes, uden derfor nødvendigvis 
at forældes. 

Brugerne og udbud på AMU Nordjylland 
For at kunne karakterisere kursisterne på AMU Nordjylland må man i første omgang dele 
dem op i kursister i arbejde og ledige kursister. De ledige kursister kommer i kontakt med 
AMU Nordjylland gennem jobcentrene eller gennem deres A-kasse. De kursister, der er i 
arbejde, kan derimod komme til AMU Nordjylland ad flere forskellige veje. I hovedreglen 
er det virksomhederne, der sender medarbejderne på efteruddannelse, men med de nye 
overenskomster bliver der åbnet for at medarbejderne kan deltage i selvvalgt efteruddan-
nelse med fuld løn, hvorfor der fremover må formodes at komme flere deltagere med ar-
bejde på kursus af egen drift.  

Kontakten mellem AMU Nordjylland og virksomhederne sker enten ved, at de selv hen-
vender sig, eller at de bliver kontaktet af en virksomhedskonsulent. Hvis de selv henven-
der sig, må man formode, at de ringer eller skriver en e-mail, og at de formentlig bruger 
AMU Nordjyllands hjemmeside for at få relevant information. Hvis de bliver kontaktet af 
en virksomhedskonsulent og laver en aftale med denne, foregår det ofte sådan, at konsu-
lenten holder et møde med en repræsentant for virksomheden, hvor man finder ud af, om 
de har nogle udækkede behov for opkvalificering af medarbejderne. Hvis det er tilfældet, 
og hvis det er behov, som kan imødekommes af AMU Nordjylland, kontakter virksom-
hedskonsulenten den eller de relevante faglærere. Faglærerne deltager derefter i planlæg-
ningsmøder med virksomheden og efterfølgende overtager de kontakten og er ansvarlige 
for gennemførslen af kurset. 

Virksomhedskonsulenterne har igangsat en registrering af gamle brugere på AMU Nord-
jylland, en registrering som på nuværende tidspunkt ikke er gennemført 100 %. Denne 
registrering placerer brugerne i A-, B- og C-brugere, hvor: 

 

• A-brugere er virksomheder, der enten har stor volumen i forhold til deres brug af 
VEU, eller er en central bruger, fordi virksomheden er inde i en innovativ udvik-
ling, eller fordi den har stor betydning i branchen. Der er ofte kontakt mellem en 
A-bruger og AMU Nordjylland. 

• B-brugere er virksomheder, der regelmæssigt henvender sig selv, når de har brug 
for det. De får nyhedsbreve og relevant information om de kurser, der passer til de-
res behov, men der er ikke potentiale for yderligere kursusaktivitet. 

• C-brugere er virksomheder, med hvem man alene har brev-/elektronisk kontakt. 
Det er virksomheder, der ved, at AMU Nordjylland er der og kender mulighederne, 
men som der ikke er meget kursuspotentiale i, og som der heller ikke bruges me-
gen opmærksomhed på fra AMU Nordjyllands side. 

 

Kontakten mellem virksomhederne og AMU Nordjylland kan også foregå direkte mellem 
virksomheden og en faglærer. I så fald er der ofte tale om gamle brugere, der kender fag-
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læreren og sammen med hende/ham får fundet frem til, hvilke efteruddannelsesbehov 
virksomheden har. Når kontakten alene går gennem faglærerne, bliver virksomheder ikke 
registreret i virksomhedskonsulenternes ABC-registrering.  

Mangfoldighed i brugen af AMU  
Fælles for både nye og gamle brugere er, at der er en stor variation i indholdet af de kur-
ser, de benytter sig af og i formålet med dem. Der er dem, der henvender sig for at få lov-
pligtige certifikater, og andre der har indført ny teknologi og som skal opkvalificeres til at 
bruge dette, der er dem, der sender nye medarbejdere til oplæring, og dem der benytter 
stille perioder i produktionen til generel opkvalificering. Der er også dem, der henvender 
sig med en specifik problemstilling, men som efter en dialog med virksomhedskonsulen-
ten finder ud af, at der er flere udækkede behov på virksomheden, det kunne eksempelvis 
være medarbejdere med læse/stave/regne-vanskeligheder, eller at der i virksomheden er 
behov for noget organisationsudvikling. 

Denne variation af typen af kurser, der udbydes betyder, at udbudet på AMU Nordjylland 
er karakteriseret ved, at nogle typer af kurser stort set kører som ”hyldevarer”, idet der er 
en fortsat efterspørgsel efter bestemte certifikater, som indeholder det samme indhold fra 
gang til gang, mens der er andre kursusforløb, der er helt unikke og skræddersyet til en 
enkelt virksomhed, og så er der en masse kurser, der ligger i feltet derimellem. 

Forskelligheden i virksomhedernes brug af AMU Nordjylland passer meget fint med det 
billede, som har vist sig i de brancheanalyser, som er blevet lavet i KvaliNord-projektets 
2. tema, hvor der er blevet set nærmere på virksomhedernes efterspørgsel efter VEU gene-
relt. Her ses brugen af VEU at være forbundet med de enkelte virksomheders strategier for 
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, ligesom brugen af VEU afhænger af, om der 
i virksomhederne stræbes efter at kvalificere medarbejderne til at være funktionelt fleksib-
le, eller om det er numerisk fleksibilitet, der anvendes i virksomheden. Samtidig er virk-
somhederne udsatte for både ydre og indre påvirkninger, som spiller ind på deres brug af 
VEU. Der er stor forskel på karakteren af disse påvirkninger, i nogle brancher er globalise-
ringen og outsourcing en yderst nærværende faktor, mens strukturreformen er det for an-
dre.  Således er variationen i brugen af VEU generelt slående, men samtidig er der lighe-
der, der går på tværs af dette, som er værd at holde sig for øje. Disse ligheder er, at man 
generelt ikke bruger VEU ret meget, og at når man gør, så er det mere ad hoc end det er 
som led i en overordnet strategi. Dette giver AMU Nordjylland og andre VEU-udbydere et 
stort ansvar for en kvalificeret behovsafdækning af efterspørgslen, og det kan samtidig 
pege i retning af, at der i virksomhederne er uopdyrket VEU potentiale. Som der står i en 
af konklusionerne i det statusnotat, der er skrevet efter første rundes brancheanalyser i 
KvaliNord-projektet, så er der i virksomhederne: ”manglende fokus på strategisk uddan-
nelsesplanlægning” og: ”det vigtigste af alt er, at udbyderinstitutionerne kommer på ba-
nen i forhold til at hjælpe virksomhederne med at identificere behovene.” (Trier Pedersen 
m.fl 2007: 8 ). AMU Nordjylland er således meget afhængig af virksomhedernes persona-
lestrategier (eller mangel på samme), konjunkturbestemte udviklinger og af det konkrete 
samspil med virksomhederne. 

Dette, kombineret med det ansvar for behovsafdækning, som med decentraliseringerne er 
lagt ud til de enkelte institutioner, gør det klart, at det spiller en afgørende rolle, hvordan 
institutionerne afdækker efterspørgselsbehov og tilrettelægger udbud. Dette skærper såle-
des relevansen af fokuset for nærværende analyse, hvor vi i det følgende får afdækket de 
muligheder og barrierer, der er til stede for best practice i udbudstilrettelæggelsen.  
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Således er AMU Nordjylland blevet beskrevet. Vi er blevet præsenteret for institutionens 
opbygning, den aktuelle økonomiske situation, og for de forskellige indgange brugerne af 
AMU Nordjylland har til stedet. Nu er tiden kommet til at AMU Nordjylland skal analy-
seres i forhold til, hvordan de tilrettelægger deres udbud. 

Analyse af AMU Nordjyllands udbudshåndtering 
Analysen af AMU Nordjyllands udbudshåndtering er bygget op således, at den indledes med 
en opsummering af, hvilke udfordringer institutionen står overfor. Dernæst følger to afsnit om, 
først hvordan AMU Nordjyllands bestyrelse og ledelse har grebet disse problemstillinger an, 
og derefter hvordan man er lykkedes med at nå de mål, som bestyrelsen og ledelsen har sat for 
organisationen. På baggrund af denne analyse stilles skarpt på organisationens indre forhold, 
hvor der analyseres på graden af kobling, først vertikalt, dernæst horisontalt i organisationen. 
Fokus for denne analyse af koblingen internt i organisationen er at søge at finde de praktikker, 
som styrker den gode kobling i organisationens arbejde med at skabe et kvalificeret udbud, og 
samtidig også få sat fokus på de praktikker, der svækker dette arbejde eller kommer til at virke 
som barrierer for at nå i mål. Efter dette kig i organisationens indre linjer følger en analyse af, 
hvordan de eksternt givne rammebetingelser påvirker koblingen mellem behovet for VEU og 
skabelsen af et kvalificeret udbud.  

Analysen afsluttes med en tværgående opsamling. Herefter følger konklusionen, hvor analy-
sens fund føres op på et generelt plan i forhold til på denne baggrund at indfange centrale op-
mærksomhedspunkter omkring best practice i VEU-institutionernes håndtering udbud.  

Kort rids over udfordringerne  
De udfordringer, som AMU Nordjylland står overfor, når det gælder skabelsen af det kvalifi-
cerede udbud er både af generel karakter, som vi så det i afsnittet om AMU som system, og de 
er af specifik karakter for AMU Nordjylland, som det fremgår af ovenstående organisations-
beskrivelse.  

AMU Nordjylland og de generelle udfordringer 

De generelle udfordringer kan opridses til at være de skiftende konjunkturer på arbejdsmarke-
det, hvor der pt. er rekordlav arbejdsløshed og dermed mindre tid til og motivation for virk-
somhederne til at tænke i efteruddannelse, den aktuelle beskæftigelsespolitik er tillige kende-
tegnet ved i mindre grad end tidligere at tænke i VEU, hvilket gennem de senere år har redu-
ceret andelen af ledige AMU-kursister markant. Dette medfører, at AMU-udbyderne skal op-
dyrke nyt terræn, hvilket for de fleste vil sige, at man arbejder på at få flere kursister fra de 
små og mellemstore virksomheder, som fylder forholdsvist lidt i VEU sammenhænge men til 
gengæld meget i det danske og i særdeleshed det nordjyske erhvervsliv. Dertil kræves der med 
reformerne af AMU-systemet, at det nu er de enkelte institutioner, der skal agere som et ar-
bejdsmarkedspolitisk redskab, idet denne del er decentraliseret med ressortskiftet og Nyt 
AMU. Denne ageren skal som altid foregå inden for det handlerum, som er muligt med den 
korporative styring af institutionerne. Decentraliseringen giver samtidig nye ledelsesmæssige 
udfordringer, idet de enkelte institutioner skal evne både at analysere sig frem til, hvad der er 
de rigtige tiltag at tage, og så skal de have veludviklede organisationer, der evner at føre disse 
ud i livet. Som en sidste udfordring for AMU-systemet generelt er de ændrede krav til lærer-
kvalifikationer, hvor der i højere grad er brug for lærere, der både er fagligt godt funderet og 
klædt på til at fungere som proceskonsulenter for virksomhederne.  
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AMU Nordjylland og de specifikke udfordringer 
Udfordringen med de nye krav til lærerkvalifikationer gør sig også gældende på AMU Nord-
jylland, hvor der som nævnt er en stor andel af medarbejdere, der har været ansatte i mange år. 
Samtidig er der aktuelle økonomiske vanskeligheder på AMU Nordjylland, hvilket er vanske-
ligheder som måske er mere generelle for AMU-systemet end specifikke for AMU Nordjyl-
land, da årsagen til disse findes i takstsystemet, som på AMU Nordjylland i realiteten ikke kan 
finansiere AMU-aktiviteterne fuldt ud. Disse dækkes dog nogenlunde ind af den indtægts-
dækkede virksomhed, men som institution er AMU Nordjylland økonomisk set meget sårbar 
overfor fald i aktivitet, som det var tilfældet for 2006. På AMU Nordjylland er der tillige en 
udfordring forbundet med at få skabt en helhed ud af organisationen, som jo har gennemgået 
både en fusion mellem to AMU-centre og en fysisk sammenlægning af Aalborg-afdelingerne.   

Udover dette, så ligger der en opgave, som ikke er belyst så kraftigt tidligere i rapporten, men 
som gælder alle der udbyder VEU, i at tilføre mere gennemskuelighed til dette landskab af 
efteruddannelsestilbud, således at man på virksomhederne ikke bestandig kontaktes af konkur-
rerende udbydere, hvis udbud det kan være svært at se forskel på, hvis man ikke på forhånd er 
velinformeret på området. 

Hvordan har AMU Nordjyllands bestyrelse og ledelse grebet udfordringerne 
an?  
Hvis man skal se nærmere på, hvordan AMU Nordjyllands ledelse og bestyrelse ser på og har 
valgt at håndtere udfordringerne, så er der særligt to dokumenter, som er interessante. Det ene 
er udbudspolitikken, som er et dokument, som institutionerne har pålæg om at udforme til 
Undervisningsministeriet, og det andet er AMU Nordjyllands strategiplan. Udbudspolitik-
ken11 rummer nogle overordnede mål for AMU Nordjylland som organisation, samtidig med 
at den går ned i detaljen i beskrivelsen af konkrete og aktuelle tiltag og arbejdsområder inden 
for de enkelte fagområder. Strategiplanen rummer nogle mere detaljerede målsætninger, som 
ledelsen har for institutionen i forhold til hvilken udvikling, man gerne ser inden for udvalgte 
områder af institutionens virke. I interviewmaterialet fremgår det, at udbudspolitikken ikke i 
særlig høj grad anvendes som et værktøj internt i huset, det har mere karakter af information 
til andre om, hvad man på AMU Nordjylland har for målsætninger og igangværende projekter 
og aktiviteter.  

Udbudspolitikken  

Ser man på de overordnede mål, som kommer til udtryk i udbudspolitikken, så går de på at 
sikre virksomhederne de nødvendige kompetencer, så de både på kort og mellemlangt sigt har 
den arbejdskraft, de skal bruge, og på længere sigt får udviklet det potentiale, der ligger i med-
arbejderne. For medarbejderne er målet at klæde dem på til enten at fastholde deres job, at 
blive i stand til at varetage nye jobfunktioner eller at få et helt nyt arbejde, med andre ord at 
tilføre medarbejderne overførbare kvalifikationer. For ledige er målet, at de får tilført kvalifi-
kationer, der fører til jobs. Samtidig ønsker man for unge, at de må få en uddannelse og for 

 
11  Udbudspolitikken var i sensommeren 2007 tilgængelig på AMU Nordjyllands hjemmeside (men det er 
den ikke længere). Den var ikke dateret, men det fremgår af teksten (s. 7), at den må være skrevet i enten 
slutningen af 2005 eller begyndelsen af 2006. Dette forklarer tillige, at man - som det vil fremgå senere - i 
udbudspolitikken taler om ”AF”, som efter 1. januar 2007 er blevet en del af de kommunalt afgrænsede 
Jobcentre. 
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voksne at anerkende deres realkompetencer, således at de hurtigt kan tage en erhvervsuddan-
nelse.  

For at kunne nå disse mål, er det essentielt – eller rettere ideelt - at man får afdækket både 
virksomhedernes, medarbejdernes og de lediges behov. Til dette har man flere forskellige 
tiltag; man har et samarbejde med de arbejdsmarkedspolitiske organisationer, kommunerne og 
AF, ligesom man har de lokale uddannelsesudvalg tilknyttet skolen. Dertil kommer den virk-
somhedsopsøgende indsats, der på AMU Nordjylland både varetages af virksomhedskonsu-
lenterne og af faglærerne. Det vil sige, at man her har valgt både at benytte sig af specialister 
og generalister i det opsøgende arbejde.   

Udbudspolitikken er formuleret af staben og godkendt af bestyrelsen, men der har ikke været 
en fælles proces hverken i ledelsesgruppen eller i faglærergrupperne om indholdet af den. 
Strategiplanen derimod har i langt højere grad karakter af at være et fælles dokument, som 
man fra ledelsens side formulerer, og som man efterfølgende beder centercheferne og faglæ-
rerne om at konkretisere inden for hvert enkelt fagområde. I strategiplanen er der opstillet 
målsætninger for blandt andet, hvordan man skal forbedre udbudet, og disse vil blive præsen-
teret her.  

Strategiplanen 
De dele af strategiplanen, som kan relateres til kvalificeringen af udbudet kan deles op i tre 
dele; det opsøgende arbejde, indsatsen over for de små og mellemstore virksomheder samt de 
lokale uddannelsesudvalg.  

I forhold til det opsøgende arbejde, så ønsker man at systematisere dette i form af registrering 
af både kortsigtede og langsigtede uddannelsesbehov i virksomhederne. Denne registrering 
skal medvirke til at kunne lave en bedre aktivitetsplanlægning. Samtidig ønsker man mere 
ensartede procedurer for det opsøgende arbejde, ligesom man ønsker at opbygge længereva-
rende partnerskaber med virksomhederne.  

I forhold til de små og mellemstore virksomheder, så har man en ambition om at nå ud til 
samtlige af dem i det nordjyske område, ligesom man ønsker at initiere og medvirke til op-
bygningen af netværk imellem denne type virksomheder.  

Målene for de lokale uddannelsesudvalg er, at man får udarbejdet et koncept for det fremtidi-
ge arbejde for dem, ligesom man i det hele taget ønsker at forstærke dette samarbejde. Samti-
dig vil man gerne i højere grad inddrage arbejdsmarkedsanalyser i de lokale uddannelsesud-
valgs arbejde, så man på denne baggrund kan få opstillet nogle mere kvalificerede mål inden 
for de enkelte brancher.  

Derudover er der i strategiplanen en målsætning, som ikke kun er relateret til udbudshåndte-
ringen, om at blive bedre i stand til at arbejde på tværs internt i organisationen AMU Nordjyl-
land. Dette skyldes, at man opfatter virksomhedernes behov således, at de er bedst tjent med at 
kunne få helhedsløsninger, hvor én person kan afdække alle virksomhedens efteruddannelses-
behov og på den baggrund sammensætte et samlet tilbud. Dette kræver at: ”nedbryde alt for 
skarpe skotter mellem faggrupperne.” samt at: ”centret fokuserer på, at der etableres erfa-
ringsudveksling internt i organisationen”, som der står i strategiplanen. 12

 
12  Den strategiplan, som der er brugt i denne rapport er strategiplanen for 2006. Dette skyldes at de fleste 
interviews er indsamlet i 2006 og for at få en vis tidsmæssig sammenhæng i de ting, der omtales i interview-
ene og i de dokumenter, der fandtes på interviewtidspunktet, så er planen for 2006 valgt frem for den for 
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De tre indsatsområder samt ønsket om at få AMU Nordjylland til internt af arbejde bedre 
sammen på tværs er således ledelsens og bestyrelsens svar på, hvad der kræves for at imøde-
komme de udfordringer, der i dag stilles til de enkelte centres udbudshåndtering i et forandret 
AMU system.  

Et andet forhold, som viser noget om AMU Nordjyllands forståelse og håndtering af de aktu-
elle udfordringer er, at man som institution i samarbejde med Undervisningsministeriet har 
taget initiativ til Kompetencecenter Nordjylland, som fik status som pilotprojekt. Det ønske 
man internt på AMU Nordjylland har om at være en organisation, der arbejder på tværs og 
derigennem skaber helhedsløsninger, er i Kompetencecenter Nordjylland bredt ud til, at de 
helhedsløsninger, man gerne skal kunne udbyde til virksomhederne, kan rumme dele fra alle 
kompetencecentrets institutioner. Således er målet med kompetencecentret at skabe en til-
trængt gennemskuelighed i landskabet af voksen- og efteruddannelse, samt et passende og 
koordineret udbud.    

I forhold til, at der med Nyt AMU stilles nye krav til lærerrollen, så er denne forandring ikke 
så synlig i strategiplanen, men det fremgår af interviews med bestyrelsesmedlemmer og ledel-
sen, at man er meget opmærksom på denne problematik. Ledelsen giver udtryk for, at der 
blandt medarbejderne i grove træk findes to typer: dem der er med på den nye udvikling, og 
dem der er utrygge ved den og hellere vil vedblive at undervise i ”hyldevarer”. Ledelsens stra-
tegi i forhold til dette er i høj grad at klargøre hvilken vej, man ønsker institutionen skal udvik-
le sig, og så lade det være op til den enkelte, om han eller hun vil dette. Som direktøren siger:  

 

” Dem, der har lysten og evnerne og viljen til at flytte sig, de skal ha-
ve chancen (…) Vi skal bakke folk op og de skal have lov, men det 
første er, at de skal ville.”.  

 

Samtidig er man meget opmærksom på, at man får fat i nye typer af medarbejdere, når man 
ansætter nye folk. 

Overskriften for dette afsnit lød; Hvordan har AMU Nordjyllands ledelse og bestyrelse grebet 
udfordringerne an? Svaret på spørgsmålet er, som vi har set det, hovedsageligt at finde i ud-
budspolitikkens overordnede mål for AMU Nordjyllands rolle på det regionale arbejdsmarked 
og i strategiplanens konkretiserende målsætninger for opnåelse af denne position. Dertil 
kommer udviklingsprojekter som Kompetencecenter Nordjylland, som i høj grad kan ses som 
en måde at imødekomme nogle af de omtalte udfordringer på. Svaret på ovennævnte spørgs-
mål kan således sige noget om de tanker, man fra ledelsens og bestyrelsens side har i forhold 
til at få AMU Nordjylland til at være en central aktør på det regionale arbejdsmarked. Men 
tanker og intentioner gør det ikke alene, hvorfor svaret må følges op af endnu et spørgsmål, 
nemlig: 

 
2007. Samtidig har dette gennem geninterviews givet mulighed for halvvejs inde i 2007 at få information 
om, hvorvidt man nåede sine mål i 2006. 

Det omtalte indhold af strategiplanen er at finde fra s. 2-6 i det dokument, der hedder ”Oplæg til strategiplan 
2006” (AMU Nordjylland: 2006), citatet er fra s. 6. 
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Hvordan er det gået med at omsætte strategierne og nå målene? 
 

”Der var en på bestyrelsesmødet i går, der sagde: ’har I nu også en 
organisation, der kan realisere den her strategiplan?’ Og det er jo 
rigtigt set…jeg kan jo ikke bare lave store planer…men på en eller 
anden måde så synes jeg alligevel også, at vi skal have en vej, og så 
skal vi turde, og så skal vi få dem med, der vil.” Direktør AMU Nordjyl-
land. 

 

Direktøren for AMU Nordjylland reflekterer her over forholdet mellem det, at analysere sig 
frem til og formulere en god strategi og så at skulle få en organisation til at gennemføre denne. 
Han ser strategiplanen som et mål, en vej man skal turde at gå, og på den vej gælder det så om 
at få medarbejderne til at gå med.  

Spørgsmålet er, om ambitionerne og præstationerne dækker hinanden, med andre ord; var der 
nogen, der turde gå med på den rute, der blev lagt ud med strategiplanen for 2006? I de inter-
views, som er blevet foretaget i juni 2007 har omdrejningspunktet været at afdække, hvordan 
det er gået med de mål, man satte sig i strategiplanen for 2006, og der ser billedet sådan ud, at 
der både er elementer, man er i fuld gang med at realisere, og der er elementer, man ikke har 
så godt gang i, som man havde intentioner om.  

Opfyldes udbudspolitikkens målsætning? 
I udbudspolitikkens overordnede målsætning afspejles en forståelse af, at virksomheder, med-
arbejdere og ledige kan have forskellige behov, og at det er afgørende at få alle disse afdæk-
ket. Dette stemmer meget godt overens med den dobbelte kvalifikationsanalyse, som er en af 
hjørnestenene i KvaliNord-projektets 2. temas afsøgning af efterspørgslen efter VEU. Det 
centrale i den dobbelte kvalifikationsanalyse er, at man i behovsafdækningen både taler med 
virksomhedsledelsen og med medarbejderne for at kunne tage højde for de behov, der opleves 
på begge sider. Spørgsmålet er, om denne forståelse, der kommer til udtryk i AMU Nordjyl-
lands udbudspolitik, også omsættes i praksis, når eksempelvis konsulenterne eller faglærerne 
er ude på virksomhederne? Det er svært at vide helt præcist på baggrund af det tilgængelige 
data, men indtrykket er, at der i langt overvejende grad tales med og fokuseres på virksom-
hedsledelsen, når efteruddannelsesbehovene skal udredes. Det betyder, at man med fordel i 
højere grad kunne indoptage den dobbelte kvalifikationsanalyse, eller det tankesæt, der ligger 
bag, i de prioriteringer og praksisser man har omkring det opsøgende arbejde. Dette ville gøre 
det mere sandsynligt at nå udbudspolitikkens mål om, at man både vil sikre virksomhederne 
de nødvendige kompetencer, og være dem, der klæder medarbejderne på til enten at fastholde 
deres job, at blive i stand til at varetage nye jobfunktioner eller at få et helt nyt arbejde. 

Omsættes strategiplanen i praksis? 
Hvis man ser på de tre dele af strategiplanen, som handlede om indsatsen i forhold til at for-
bedre udbudshåndteringen, så er det sådan, at den systematisering og ensretning af det opsø-
gende arbejde, som man gerne ville virkeliggøre, er i gang men ikke fuldendt. Som nævnt i 
afsnittet om organisationsbeskrivelsen, så har virksomhedskonsulenterne en registrering af 
AMU Nordjyllands brugere i A-, B- og C-brugere, hvilket er en del af denne strategi. Samti-
dig har man et elektronisk system, hvor man ideelt set får registreret enhver kontakt med virk-
somhederne. Der er nogle virksomhedskonsulenter, der konsekvent registrerer alle kontakter, 
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og eksempelvis lægger e-mailkorrespondancer ind i systemet eller noterer, hvad der er blevet 
talt om i telefon m.v., men det er ikke alle, der er lige systematiske i den henseende. Det be-
skrives på en måde, hvor man får indtrykket af, at man er i gang med arbejdet, men man 
mangler en del for at kunne sige, at det er implementeret i den vante arbejdsgang. Som en af 
virksomhedskonsulenterne siger:  

 

”ja vi har det der system, som ikke bliver brugt som det burde, blandt 
andet fordi alle ikke har adgang til det, og fordi der ikke har været 
kultur for det, men vi arbejder på det. (…) Der er ikke den store ko-
ordinering i huset, HYTEK kan have været ude i en virksomhed ugen 
før jeg kommer derud, uden man ved det. Det kunne være godt med 
en fælles platform, så man havde overblik over, hvor og hvordan vi 
kommer hver især. For der er jo også faglærere, der har kontakter og 
besøg, som vi ikke kan se.”.  

 

Konklusionen på, hvordan det går med systematiseringen og ensretningen af den opsøgende 
indsats må være, at det er rigtigt set fra ledelsens side, at dette er et væsentligt område at ar-
bejde med, og at man er i fuld gang med det, men at der er et stykke vej, før man kan sige, at 
det fungerer optimalt, idet koordinationen mellem grupperne ikke fungerer helt. Det betyder 
således, at så længe dette arbejde ikke er implementeret, ligger en fare for løs kobling i organi-
sationens håndtering af udbud. Virksomhedskonsulentens beskrivelse af, hvordan det er mu-
ligt, at to ansatte på AMU Nordjylland kan møde op på samme virksomhed med en uges mel-
lemrum uden at vide af det, illustrerer dette meget godt. 

I forhold til at man har et mål om at ville etablere længerevarende partnerskaber med virk-
somhederne, så havde man på interviewtidspunktet et udviklingsprojekt, kaldet Par-
terskabsprojektet, som arbejdede med dette. Dette udviklingsprojekt har siden fået en mere 
permanent status, og hedder nu Kompetence Support. Her arbejder man med at bistå særligt 
små og mellemstore virksomheder med kompetenceafklaring, og man skønner, at disse part-
nerskaber, man opbygger med virksomhederne, muligvis også vil udvikle sig til netværk mel-
lem flere virksomheder. Disse netværk er dog ikke en realitet nu, men hvis de bliver etableret, 
vil de få kompetenceafklaring og efteruddannelse som omdrejningspunkt.  

Målet om at ville have kontakt med alle små og mellemstore virksomheder i regionen er en 
ambitiøs målsætning, som ikke blev indfriet i 2006, hvilket man dog heller ikke reelt havde 
forventet. Det er et mål, man fortsat har, og Kompetencecenter Nordjylland kan ses som et 
initiativ, der også har som formål at give indsatsen overfor de små og mellemstore virksomhe-
der et løft. Hvordan dét arbejde er gået, skal der ikke evalueres på her, men med initiativet til 
og deltagelse i Kompetencecentret kan man sige, at AMU Nordjylland har sørget for at have 
fokus på dette område. Direkte adspurgt om, hvor mange af de små og mellemstore virksom-
heder man har haft kontakt med, så kender virksomhedskonsulenterne ikke de eksakte tal, 
men de kan fortælle, at de er bevidste om målsætningen, og de arbejder også systematisk efter 
at indfri den. Eksempelvis fortæller en af virksomhedskonsulenterne, at hun kan finde på at 
udvælge et afgrænset geografisk område, hvor hun så tager kontakt til og søger at få lavet afta-
ler med alle de små og mellemstore virksomheder i dette område i hendes branche. På denne 
måde arbejdes der støt og roligt hen imod målet. I strategiplanen står der tillige, at man ønsker 
at tage initiativ til at få lavet netværk mellem små og mellemstore virksomheder. Det er ikke 
sket. På AMU Nordjylland ser man store fordele i at være deltagere i sådanne netværk, men 
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man har fundet det for tidskrævende at skulle være drivkraft og initiativtagere, så i praksis er 
målsætningen nok nærmere blevet, at man meget gerne vil hægte sig på allerede eksisterende 
netværk. Det er et aspekt som virksomhedskonsulenterne er opmærksomme på, når de er ude 
omkring ved virksomhederne, men altså ikke noget man fra AMU Nordjyllands side har sat i 
gang. 

Situationen omkring de lokale uddannelsesudvalgs arbejde er, at det er meget forskelligt, hvor 
velfungerende udvalgene er. Det svinger fra, at der er udvalg, hvor medlemmerne ofte er fra-
værende og ikke engang besværer sig med at melde afbud, til at der er udvalg med engagerede 
ildsjæle fra både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, der lægger et stort stykke arbejde i det. 
En af virksomhedskonsulenterne fortæller, at man i et uddannelsesudvalg eksempelvis har 
gennemgået alle skolegodkendelserne inden for branchen, hvor man har set efter, om de sva-
rede til behovene. Det havde været en rigtig god proces, hvor man virkelig kan tale om, at 
AMU Nordjylland gennem et lokalt uddannelsesudvalg fik lavet en vigtig kvalitetssikring af 
deres udbud. Men det er som nævnt ikke alle udvalg, der er lige gode. I nogle brancher er det 
særligt arbejdsgiversiden, der ikke bakker op, mens det i andre er lønmodtagersiden. Virk-
somhedskonsulenterne oplever, at der er store forskelle mellem branchernes kultur eller tradi-
tion for at bakke op om udvalgenes arbejde. Samtidig er de klar over, at de som institution har 
et stor ansvar for at få udvalgene til at fungere godt, som en af konsulenterne siger: ”Det er op 
til os som skole, at gøre det tilpas interessant at deltage i.”. Det prøver man så på, blandt andet 
ved indimellem at invitere en repræsentant fra de centrale efteruddannelsesudvalg, der kan 
komme med overordnede informationer om branchen på landsplan m.v., og ved at man ofte 
afholder møderne ude på de forskellige virksomheder. Man er således opmærksomme på, at 
der er udvalg, der ikke fungerer godt nok, og man søger at finde måder at ændre dette på. Det 
er også nødvendigt, idet de lokale uddannelsesudvalg burde spille en central rolle med Nyt 
AMU, hvor ansvaret for at foretage analysearbejde indenfor de forskellige brancher er lagt ud 
decentralt. Det er således en opgave, som de lokale uddannelsesudvalg burde kunne håndtere, 
en opgave som er af stor betydning for, hvordan institutionerne klædes på i forhold til at fore-
tage prioriteringer og igangsætte nye initiativer inden for de tilknyttede brancher.  

Indledningsvist i dette afsnit citeres direktøren for AMU Nordjylland for at sige, at han ser 
strategiplanen som en plan, hvor man turde anvise en ambitiøs vej, og så skal man håbe på, at 
medarbejderne vil med. Hvis man skal svare på, om medarbejderne ville følge direktøren, så 
må svaret være, at det var der mange, der gerne ville, men at de alligevel ikke lykkedes helt i 
at følge vejen og føre alle dens intentioner ud i praktisk handlen. Direktøren fortæller i samme 
citat, at han på bestyrelsesmødet er blevet spurgt om, om han nu har en organisation, der kan 
føre strategiplanen ud i livet, og det spørgsmål står tilbage at besvare, hvilket der vil blive fulgt 
op på i det følgende. De næste to afsnit handler nemlig om kobling, løs kobling og de-kobling 
henholdsvis vertikalt og horisontalt i organisationen AMU Nordjylland, og underlæggende for 
disse afsnit er spørgsmålet om, man nu har en organisation, der kan løfte opgaven, med andre 
ord, hvor ser vi de gode koblede praktikker, hvor ser vi løs kobling, hvor stærk er den og hvad 
er konsekvenserne af den? 
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Kobling, løs kobling eller de-kobling vertikalt i organisationen? 
Hvis man vil undersøge, hvor stærk koblingen er vertikalt i organisationen AMU Nordjylland, 
er det værd indledningsvist at beskæftige sig med, hvad det er for enheder, der skal kobles.13 
Der er tale om, at der gerne skulle være kobling mellem bestyrelsen, direktøren og den øvrige 
ledelse. Dernæst skulle der så gerne være koblede relationer mellem ledelsen og de forskellige 
kompetencecentre, virksomhedskonsulenterne samt IDV-grupperne og de projektgrupper, der 
måtte være.  

Således kan de vertikale relationer i organisationen AMU Nordjylland grafisk anskuelig-
gøres:14

 

Bestyrelse

Direktør

Ledelse: centerchefer, udviklingschef, økonomichef

Kompetencecentre – virksomhedskonsulenter  - ansatte i IDV-
grupperne – projektansatte (kursusadministration)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende vil vi se nærmere på først koblingen mellem bestyrelsen og den øvrige or-
ganisation, dernæst ses på koblingen mellem ledelse og medarbejdere. 

Bestyrelsen og den øvrige organisation 
Der er to aspekter af bestyrelsens virke og dens kobling med den øvrige organisation, som 
vil blive belyst her; der er spørgsmålet om, hvilket handlerum, organisationen gives af 
arbejdsmarkedets parter, som jo er ligeligt repræsenterede i bestyrelsen, og der er spørgs-
målet om, hvor god koblingen er mellem bestyrelsen og organisationen i øvrigt.  

 
13  Der sættes fokus på den vertikale kobling internt i organisationen. Således berøres i dette afsnit ikke de 
niveauer, der på det vertikale led ligger over AMU Nordjyllands bestyrelse og ledelse. De eksternt givne 
rammer vil blive taget op som en selvstændig del af analysen efter de to afsnit om kobling, løs kobling og 
de-kobling i organisationen.  
14  Der er som tidligere nævnt sket forandringer i ledelsens sammensætning siden interviewtidspunktet, 
men det var sådan det så ud på daværende tidspunkt (nu har man nedlagt stillingen som udviklingschef og 
direktøren er ikke længere centerchef for nogle kompetencecentre). Kursusadministrationen hører under 
økonomichefen. Den er sat i parentes her, fordi vi i nærværende rapport ikke har beskæftiget os med det 
administratives betydning for udbudshåndteringen. Der kan tænkes at ligge nogle relevante problemstillinger 
der, men de er ikke i fokus i denne undersøgelse. 
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• Bestyrelsens handlerum. 

Som nævnt i afsnittet om korporatisme, så er det en særlig styreform, som blandt andet er 
karakteriseret ved, at evnen til samarbejde og kompromis mellem repræsentanterne for 
arbejdsmarkedets parter, er altafgørende for, hvilke overordnede initiativer og strategier, 
man som organisation kan lægge, og det gør sig således også gældende for AMU Nordjyl-
land. I interviewrunden er direktøren samt formanden og næstformanden for bestyrelsen 
blandt andre blevet interviewet. Gennem disse samtaler får man fornemmelsen af, at man 
samarbejder godt i AMU Nordjyllands bestyrelse. Det er ikke muligt at slå dette fast med 
stor sikkerhed på baggrund af de tilgængelige data. Med andre ord, så kan man gennem 
interviewmaterialet ikke fornemme, hvordan stemningen er på bestyrelsesmøderne, eller 
man kan ikke få føling med, om der reelt er tale om ligeværdigt samarbejde eller om der er 
nogen, der bestemmer mere end andre. Men alligevel så giver det en pejling af en besty-
relse, der samarbejder godt, når både formanden, som er fra lønmodtagersiden, og næst-
formanden, som er fra arbejdsgiversiden, og direktøren udtaler sig i positive vendinger 
derom. Formanden siger blandt andet:  

” Og der er det selvfølgelig en stor glæde i den her bestyrelse, at det 
er vi enige om, uanset om vi er arbejdsgivere eller hvad vi er.”15  

 

Næstformanden siger om samarbejdet med direktøren:  

” Der synes jeg vi har en ganske fin direktør, der forstår det her sam-
spil. Og bruger bestyrelsen som et med- og modspil.”.  

 

Direktøren beskriver bestyrelsen som et forum, hvor han får god sparring, og hvor der 
bliver taget vigtige diskussioner:  

”I bestyrelsen er der nogle gode diskussioner omkring vores ansvar 
og forpligtelser på det arbejdsmarkedspolitiske område i forhold til 
strategiplanlægningen.”. 

 

Det ser således ud til, at der er god kobling internt i bestyrelsen, og at det samme gør sig 
gældende i bestyrelsens samarbejde med direktøren. Direktøren giver tillige udtryk for at 
have en bestyrelse, der er med på nye tiltag. Indtrykket er således, at der er tillid mellem 
de centrale aktører, hvilket muliggør fælles forståelse og strategisk udsyn. Dette er et godt 
udgangspunkt for en organisation som AMU Nordjylland, da det er afgørende, at de øver-
ste beslutningstagere samarbejder på en koblet måde. Således sikres, at det omtalte hand-
lerum er stort, og samtidig muliggøres, at man agerer som en udviklingsorienteret organi-
sation.  Dette, konkluderer vi, er tilfældet for AMU Nordjyllands bestyrelse, fordi vi ingen 
indikationer har på, at der ikke foretages gode koblinger. Der er både forståelsesmæssig og 
adfærdsmæssig opbakning til den lagte politiklinje. 

Vi ser samtidig en åbenhed overfor at handle offensivt strategisk som institution, hvilket 
blandt andet kommer til syne ved at man er meget åben overfor at indgå i udviklingspro-

 
15  Det, formanden her taler om, at man er enige om, er, at man på AMU Nordjylland har en politik om at 
fastholde fokuset på at være der for de kortuddannede. 
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jekter, og ved at man er villig til at lære af de erfaringer, man får som deltagere i sådanne 
projekter. Eksempler på dette er, at man i 2004 drog nogle vidtgående konsekvenser, der 
blandt andet indebar en omstrukturering af organisationen, af et analysearbejde, der var 
blevet foretaget af arbejdsmarkedsuddannelsernes bidrag til beskæftigelsesudviklingen 
indenfor elektronikbranchen. Et andet eksempel på denne åbenhed kan findes i, at man i 
forbindelse med nærværende analyse har valgt at lade udenforstående forskere komme 
helt tæt på det konkrete udbudsarbejde, som foregår i organisationen, og efterfølgende 
analysere derpå og skrive en offentlig tilgængelig rapport derom. Dette kræver både mod 
og villighed til at lære. Dette ser vi som udtryk for, at der i organisationen er stærke ledel-
sesresurser til stede for strategisk satsning. 

 

• Bestyrelsen og medarbejderne. 

Vender man blikket mod bestyrelsens relation til den øvrige organisation, så finder man 
ikke helt samme entydighed i udtalelserne. Bestyrelsesmedlemmernes egen forståelse af 
deres rolle i forhold til organisationen er, at de intet skal have med den daglige drift at 
gøre, men at de tværtimod skal være dem, der fastsætter de overordnede mål og lægger 
strategierne til at nå målene. Til dette arbejde klædes de overvejende på ved, at direktøren 
kommer med oplæg om, hvordan det står til og hvilke muligheder, man har, og på denne 
baggrund tages diskussionerne og beslutningerne. Formanden for bestyrelsen siger:  

”Det er ikke fordi, vi sidder jo ikke decideret og blander os i driften, 
det gør vi ikke. Den største hurdle for os er, ’hvad er strategien’, for 
vi har ikke nogen jordisk chance for at sætte os ind i internt, hvordan 
det er, men det er jo heller ikke vores opgave.”  

 

Næstformanden siger stort set samstemmende:  

”På de der daglige elementer, der giver direktøren en bred oriente-
ring på møderne, og så kan vi stille spørgsmål om det, men som så-
dan er den daglige arbejdsgang i realiteten ikke noget, som bestyrel-
sen som sådan skal blande sig i.”.  

 

Man har dog også en proces i gang, hvor der på møderne kommer en centerchef fra et gi-
vent område og fortæller om situationen dér, således at man over tid bliver briefet om alle 
centres områder. Det virker som om formanden og næstformanden oplever, at denne form 
for kontakt mellem bestyrelse og organisation er den rigtige. Det er ikke helt samme bille-
de, der tegnes i interviewene med nogle af faglærerne og konsulenterne, hvoraf der er fle-
re, der oplever at bestyrelsen er en meget fjern størrelse, som de slet ikke har noget for-
hold til. En af konsulenterne svarer, da han bliver spurgt om, man som medarbejder mær-
ker noget til bestyrelsen:  

”Nej overhovedet ikke. (…) Vi menige medarbejdere, vi har ikke dia-
log med dem. Heller ikke når vi har haft de der store fællesmøder, vi 
har aldrig set dem.”. 
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At bestyrelsen er usynlig eller ikke nærværende for medarbejderne er på et eller andet plan 
udtryk for en løs kobling i organisationen. Der er ikke tale om løs kobling i det arbejde 
bestyrelsen foretager som bestyrelse, for til dette klædes bestyrelsen godt på til at tage 
diskussioner og beslutninger af både direktøren og centercheferne. Men der er tale om løs 
kobling i den forstand, at autoriteten bag bestyrelsens beslutninger smuldrer, hvis ikke 
medarbejderne oplever at have en nærværende bestyrelse. Man kan sige, at den løse kob-
ling i denne forbindelse handler om, at man ikke har kobling imellem dele af medarbej-
dernes forventninger til bestyrelsen og bestyrelsens egen forståelse af deres rolle. Dermed 
kan bestyrelsens legitimitet formindskes, og resulterer i at beslutninger taget af en oplevet 
fjern bestyrelse kan være sværere at efterkomme for medarbejderne, end beslutninger taget 
af en bestyrelse, der opleves som interesseret og nærværende.  

Ledelsen og medarbejderne 
I dette afsnit om ledelsen og medarbejderne vil fokus være på koblingen mellem ledelse 
og medarbejdere, og i dette vil der blive set på tre ting; først på implementeringen af ledel-
sens strategier, dernæst på et dilemma, der synes at være på AMU Nordjylland mellem at 
have en meget decentral struktur i organisationen og så mulighederne for ledelse i denne, 
og sidst vil vi undersøge ledelsens kendskab til og overblik over medarbejdernes kvalifi-
kationer. 

 

• Implementering af ledelsens strategier. 

De beslutninger, man tager i bestyrelsen eller i ledelsen, kommer ud til faglærerne og kon-
sulenterne gennem centercheferne, som er en del af ledelsen. Det er i dette led, at den gode 
kobling bør finde sted, således at de tanker og intentioner, man har som ledelse, reelt om-
sættes af medarbejderne. Gør de så det? Det er der tegn på, at de ikke gør fuldt ud.  

Der er forskellige udtalelser fra personale, der er placeret meget forskellige steder i orga-
nisationen AMU Nordjylland, som med hver deres perspektiv får vist, at der i et eller an-
det omfang er tale om løs kobling, når ledelsen søger at implementere strategier og nye 
tiltag. En stabsmedarbejder fortæller, at det er utrolig vanskeligt at få formidlet strategier 
oppe fra og ned i organisationen og så få teams’ne til at tage medansvar. Direktøren siger:  

 

”Det største problem jeg har i mit hus i øjeblikket, det er nye fag. 
Hvis vi får nye ting ind, så har det en tilbøjelighed til at falde ned 
mellem stolene, der har vi et ledelsesproblem.”.  

 

Således oplever man som ledelse og stab, at det kan være svært at trænge igennem til 
medarbejderne.  

Dette understøttes også af den tidligere tillidsrepræsentant, der dog også har vægt på, at 
man er blevet bedre til at anvende de overordnede strategier i praksis:  

 

”Den (strategiplanen) har i for lidt omfang været omsat i handlings-
planer i grupperne, men det er der meget mere fokus på nu. (…) Tid-
ligere kunne der være tendens til at køre to dagsordener; hvor der 
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kører en overordnet dagsorden, og så nede i grupperne, der gør man, 
som man selv synes, og man gør det, der giver drift. Der er vi blevet 
meget bedre, men der er da stadig områder, hvor det skal blive meget 
bedre endnu og mere synligt. ”.  

 

At man ikke er fuldendt i arbejdet anskueliggøres af følgende citat fra et interview med en 
faglærer: 

 

Interviewer: Kommer ledelsen med nogen forventninger eller ideer 
eller? 

Faglærer: Nej, det gør de sgu´ ikke, idéerne de kommer nede fra. 

Interviewer: Hvad er det så, ledelsen gør? 

Faglærer: Det ved jeg heller ikke. 

Interviewer: I har jo f.eks. lavet denne her (interviewer peger på fag-
lærergruppens strategipapir). 

Faglærer: Jaja, og det var vi så gjort, for så bliver de nok glade. 

Interviewer: Men bruger i det til noget ellers? 

Faglærer: Nej. 

 

Fra ledelsens side har man således en oplevelse af, at man ikke altid kommer igennem 
med budskaberne; at de bolde, man kaster, ikke bliver grebet. Modsat opleves de bolde, 
som kommer fra ledelsen, af nogle af faglærerne som malplacerede og uden kobling til det 
praktiske arbejde. Resultatet bliver, at man gør det, ledelsen siger, man skal, ikke fordi det 
opleves meningsfuldt eller passende, men fordi man nu engang skal. Den intention, man 
har fra ledelsens side, om at omsætte strategiplanens mål til konkrete handlinger i fag-
grupperne, den bliver ikke realiseret. Dette kan forklares med begrebet om passendeheds-
logik. Det er ikke nok at rundsende et strategipapir til implementering, hvis ikke medar-
bejderne kan finde mening i det, så vil den ønskede handlen ikke forekomme, fordi den 
ikke opleves som passende. Konsekvensen er løs kobling. Det er klart, at dette billede ikke 
dækker relationen generelt mellem ledelse og medarbejdere, som tillidsmanden siger 
ovenfor, er der gang i mange gode processer omkring implementeringen af strategiplanen i 
flere faglærergrupper, men man kommer ikke uden om, at der er tydelige tegn på løs kob-
ling i denne relation. Særligt tydeligt kommer det til udtryk i citatet med faglæreren, hvor 
det meget klart bliver sagt, at man ikke synes at ledelsen bidrager med noget, at man ikke 
ved, hvad ledelsen laver, og at de ting, man som faggruppe gør på ledelsens foranledning, 
er uden mening eller praktisk anvendelse. Det er barske ord, som i hvert fald viser, at man 
som ledelse ikke har formået at komme ud i alle kroge og få alle medarbejdere med på de 
nye tiltag, man har taget; dialogen herom synes at være svag eller fraværende.  

Hvis vi lige tager et blik tilbage på begrebet om passendeheds-logik, som blev introduce-
ret i kapitlet om den begrebsmæssige forståelsesramme, så stod der i dette afsnit blandt 
andet:  
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”At forstå situationen kræver, at man har en tolkningsramme at for-
stå den indenfor, og den skabes i kraft af rutiner, regler, vaner, kultur 
og viden, det er en ramme, som er skabt over tid, og som kun virker, 
fordi den både fungerer på et kollektivt og et individuelt plan. Man er 
fælles om at opfatte denne ramme af rutiner og regler m.m. som na-
turlig, nødvendig og endog ofte god, og derfor muliggør rutinerne 
koordinerede og koblede aktiviteter.”  

Og videre: 

”Forandring i en organisation kan således finde sted, hvis man som 
kollektiv har fortolket den aktuelle situation på en måde, hvor det op-
leve som passende og meningsfuldt at handle på en ny måde”  

(s. 9 og s. 10 denne rapport). 

 

For ledelsen er det nødvendigt at få medarbejderne med, når de vil forandre de rutiner, 
regler og vaner, som danner grundlaget for den kollektive konsensus om, hvad passende 
handlen er. Det er som nævnt ikke nok, at ledelsen analyserer sig frem til, hvilke foran-
dringer, man ønsker, skal ske, og efterfølgende meddeler dette til medarbejderne. Det er 
en mere krævende proces, der i høj grad kræver dialog, så man i fællesskab får formuleret 
sig frem til nye regler og rutiner, der giver mening under de forandrede vilkår. Dette er 
forudsætningen for god kobling mellem ledelsens intentioner og medarbejdernes realise-
ring af disse.  

At der på AMU Nordjylland ikke er den fornødne opmærksomhed på eller rum til at tage 
den nødvendige dialog med medarbejderne, bliver formuleret meget klart af en af AMU 
Nordjyllands medarbejdere, en konsulent, der selv arbejder med at tilbyde organisations-
udvikling til virksomheder: 

 

”Her på stedet er man, lige som mange andre steder, gode til at sige 
de rigtige ting, men at sætte handling bag og reelt begynde at gøre og 
ændre adfærd, det er meget meget svært, og det er der, det bliver 
dobbelt standarder, og det demotiverer ad helvede til.” 

Og senere: 

”Og forandringsprocesser det griber de (ledelsen) netop an på alle 
de måder, som dem, vi holder os til, siger, at man ikke skal, der er 
sgu´ meget snak her, men alt for lidt dialog.” 

 

Dette underafsnit hedder ”Implementering af ledelsens strategier”, og den konklusion, der 
skal drages omkring dette, skal ses i lyset af det forrige afsnit om, hvordan det er gået med 
at omsætte ledelsens mål og strategier. Det står da klart, at man på mange måder er enten 
godt med eller i hvert fald i fuld gang med at realisere intentionerne, hvilket er positivt. 
Samtidig var det også klart, at det på andre områder halter mere, og det er denne del, der 
er blevet set nærmere på i nærværende afsnit. Ønsket har været at finde barriererne for den 
gode kobling mellem ledelse og medarbejdere. Konklusionen på dette er, at man som le-
delse bør holde for øje, at medarbejderne først for alvor ændrer adfærd, når de oplever nye 
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typer af adfærd som meningsfuld og passende, som vi så det i afsnittet om passendeheds-
logik. Denne forandring i oplevelsen af, hvad der er meningsfuldt og passende, sker i en 
proces og dialog, som kræver tid og rum. Grunden til at en sådan proces kræver både tid 
og rum er, at der både hos mellemlederne og hos medarbejderne kan tænkes at være en 
form for enten uvilje mod forandring eller selektiv tilgang til at tage forandringerne til sig 
på, idet man ikke blot ændrer adfærd, fordi ledelsen har udtænkt en ny strategi.  

 

• Dilemma mellem decentralisme og ledelse. 

I datamaterialet ses et dilemma mellem, at man har en meget decentral organisering på 
AMU Nordjylland, som der er mange, der er rigtigt glade for, fordi det giver stor indfly-
delse på arbejdet, og så det, at selv samme decentrale organisering gør det svært at lede 
organisationen, og konsekvensen af dette er, at der er flere, der taler om enten svag eller 
konfliktsky ledelse.  

Hvis man ser på de positive meldinger omkring betydningen af den decentrale struktur, 
hvor faggrupperne fungerer som selvstændige teams, så kan man lægge ud med en udta-
lelse fra den samme faglærer, som i ovenstående afsnit var meget negativ overfor ledelsen. 
Han svarer, da han bliver spurgt om, hvad der holder ham kørende i sit job: 

 

”Vi har en frihed til at gøre det, som vi gerne vil. Vi bliver ikke lige-
som bremset, vi er aldrig kommet med en idé, hvor vi har sagt, ’det 
her det tror vi på, og det vil vi gerne have sat i søen’, så har vi aldrig 
nogen sinde fået at vide, at det må vi ikke.” 

En anden faglærer udtaler: 

”Det er i hvert fald en af grundene til at jeg fortsat er her, det er de 
muligheder, her er i forbindelse med udvikling (…) Det er dejligt (…) 
Jeg kunne ikke holde ud at få et skema udleveret, sådan: ’her er for 
de næste tre måneder hvad du skal lave’.” 

Og senere: 

”I den her kultur skal det helst ikke være for stift, for regelbundet og 
for procedureagtigt vel, for det bryder vi os ikke om, for så kan vi jo 
ikke være der. Det kan jeg godt lide.” 

En konsulent udtaler:  

”Det, der er fantastisk ved det her hus, det er de muligheder, der er. 
Altså hvis man gider og har energi og lyst, så kan du få lov til rigtig 
mange ting.” 

 

Medarbejderne oplever at have stor indflydelse på deres arbejde, og de sætter pris på det i 
så høj grad, at der er flere, der nævner selvbestemmelsen og indflydelsen, som den afgø-
rende grund til, at de fortsat arbejder på AMU Nordjylland. Selvbestemmelsen og mulig-
hederne for at få idéer, at tage initiativer og føre dem ud i livet, er således et aktiv for or-
ganisationen; det er derigennem at mange medarbejdere finder gejst, og samtidig også i 
kraft af dette rum for kreativitet og innovation, at AMU Nordjylland udvikler sit kursus-
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udbud. Man kan sige, at den decentrale struktur og den høje grad af selvbestemmelse for 
faggrupperne er af stor betydning for koblingen mellem behov for efteruddannelse og 
AMU Nordjyllands udbud af kurser, da grupperne derigennem har mulighed for at reagere 
og hurtigt sætte noget i værk uden de store forhindringer fra ledelsens side. Samtidig er 
AMU Nordjylland dog sårbar, hvis man overlader udviklingen af det kvalificerede udbud 
til de initiativer, der uden koordination måtte komme fra medarbejderne. Så har man ikke 
det fulde overblik og ej eller magten til at bestemme, hvornår eller hvor udviklingen lige 
sker. 

Som vi så det i forrige afsnit, så har ledelsen ikke helt let ved at komme igennem til med-
arbejderne; de har svært ved at få forandringer realiseret, og her spiller den decentrale 
struktur samt den udbredte metodefrihed og selvbestemmelse ind. Der er flere indikationer 
i datamaterialet på, at det er problematisk. En af dem er, at faggrupperne har så megen 
selvbestemmelse, at de reelt kan melde sig helt ud af alle udviklingsarbejder m.v., mens de 
mest af alt er fokuseret på driften.  

En af faglærerne siger:  

”Faren er, hvis man som gruppe tæsker derudaf, at man faktisk bliver 
meget drift-orienteret, forstået på den måde; ’får man fat i de nye im-
pulser, får man fat i de nye ting, som kommer centralt fra?’ 

En anden faglærer siger: 

”Hvis man har elever nok, hvis man har nok at lave, så ændrer man 
ikke ret meget på noget. (…) Det hjælper ikke noget at fortælle dem 
det, hvis de (faggrupperne) har nok at lave, hvorfor fanden skal de 
høre efter, det gider de da ikke, men den dag de har behovet, så skal 
de nok komme. De skal være parat til at høre.”  

 

En konsulent taler om samme problematik, og siger, at problemerne tillige kan melde sig, 
hvis man i nedgangstider igangsætter et stykke udviklingsarbejde og der så pludselig er 
kursister igen: 

 

”Hvis de (kursisterne) begynder at komme to måneder senere, så hi-
ver man de planer i stykker, fordi nu står kunderne der sgu’, og så 
skal der sælges is, og så må vi lave udvikling senere! Men det er bare 
ikke godt nok, hvis man vil løfte noget så ambitiøst, som det her også 
er.” 

  

Den decentrale struktur er således på den ene side med til at give rum til initiativ og selv-
bestemmelse, men på den anden side, så kører grupperne så selvstændigt, at de, særligt i 
gunstige tider, ikke er lydhøre over for nye tiltag og krav om at skabe udvikling i egne 
rækker. Der synes at være stærke indikationer på, at frihedsgraderne også fører til, at 
AMU Nordjylland får ”selvstændige næringsdrivende” i butikken, dvs. at der er nogle af 
medarbejderne, der selv vil dikterer deres arbejdsopgaver, arbejdsrytme og arbejdsnormer. 
Det tegner konturerne af et organisationsproblem. Selvbestemmelsen i grupperne er såle-
des en magtfuld faktor på AMU Nordjylland, faktisk så magtfuld, at der er flere der taler 
om ledelsen som svag i sammenligning: 
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Medarbejder: Der er mange ting jeg ikke forstår…jeg forstår heller 
ikke, hvorfor de tre grupper ikke er slået sammen, når vi nu beskæfti-
ger os med det samme… men det tror jeg ikke man tør. 

Interviewer: Tør? 

Medarbejder: Hvis der er en ansat, der siger; ’det vil jeg ikke være 
med til’, så tør man ikke. 

Interviewer: Er der en form for hierarki? 

Medarbejder: Nej jeg vil hellere kalde det manglende ledelse. Fordi 
når man beskæftiger sig med det samme, så er det underligt, at vi ikke 
fungerer som en enhed.(…)Det der samarbejde, vi har, det er der ikke 
pga. ledelse. Det sker, fordi jeg gider eller har lyst og vil. Der er for-
skel på det og så en strategisk tilgang til, at ’sådan her skal det være’, 
men vi har en meget konfliktsky ledelse, der siger ; ’det løser sig nok 
over tid, når folk går på pension eller sådan noget’. 

 

En anden faglærer siger om sin nærmeste leder: 

”Ledelsesmæssigt kunne jeg godt bruge mere støtte og opbakning, at 
der var en, der kom med en idé en gang imellem, vi bliver mest bare 
spurgt efter nogle tal.” 

Samme faglærer siger i en anden sammenhæng omkring sin iagttagelse af arbejdspresset 
for det administrative personale: 

”Jeg synes, der er nogle ledelsesmæssige problemer i forhold til at få 
fordelt arbejdsopgaverne ordentligt.” 

En tredje faglærer kunne ønske sig, at ledelsen kom ud af kontorerne og blandede sig med 
faglærerne, så de havde lettere ved at sætte sig ind i faglærernes situation: 

”Vores ledelse den er ikke særlig synlig. (…) Vi vil gerne have at de 
kommer herned, jeg ved, at mine andre kollegaer, de råber og skriger 
også om, at ’de sidder fandeme altid oppe på den gang, i stedet for at 
komme ned og se, hvad er det egentlig vi laver’ og det gør jo også, at 
hvis vi har nogle problemer, så er det jo lettere at forstå for dem, så 
det er nok noget, vi savner.”  

 

Der tegner sig således et dilemma i den meget decentrale opbygning af organisationen, 
som man har valgt på AMU Nordjylland. Friheden er drivkraften for mange, men samtidig 
er selvbestemmelsen så stærk, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad formår at komme igen-
nem til medarbejderne, ligesom de heller ikke har tilstrækkeligt overblik til at kunne lede 
og bakke medarbejderne op. Med den nuværende organisering, så er den på den ene side 
både et godt udgangspunkt for god kobling mellem efterspørgslen efter VEU og AMU 
Nordjyllands udbud, fordi faggrupperne har så vide muligheder for at sætte nye initiativer 
i værk. Men samtidig er den en barriere, fordi man jo ikke har overblikket og ej heller sty-
ringen med det, og fordi grupperne kan køre deres eget løb uden at ledelsen egentlig griber 
ind.  
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Spørgsmålet, der melder sig, er, om man kunne forestille sig måder til både at have en 
organisation, hvor der var plads til selvbestemmelse og vide rammer for det kreative ini-
tiativ, og hvor ledelsen havde gennemslagskraft til at lede organisationen, i medgang og 
modgang, udvikling og drift? Det spørgsmål kan ikke besvares fyldestgørende her, men en 
forudsætning for at lykkes med både decentral selvbestemmelse og ledelse med gennem-
slagskraft kunne være, at man havde nogle meget klare fælles billeder eller forståelser af, 
hvad organisationen står for, hvad dens rolle er, og hvordan man i de respektive grupper 
udgør en del af en af en større helhed. Man kunne med andre ord ønske en større grad af 
kognitiv koordination. Med en klar fælles forståelsesramme, kunne man formentlig over-
komme dilemmaet, i og med at de selvstyrende grupper således ville arbejde selvstændigt 
i samme retning. Den fælles forståelsesramme ville fordre en højere grad af kobling mel-
lem de handlinger, som de respektive grupper og individer ville finde meningsfulde eller 
passende. Den kognitive koordination er således forudsætningen for den adfærdsmæssige 
koordination. 

Medarbejdernes kvalifikationer 
I de to foregående afsnit har fokus været på, hvordan først bestyrelsen og siden ledelsen er 
koblet til medarbejderne i organisationen AMU Nordjylland. I dette afsnit vil vi vende 
blikket og se på samme relation fra den anden ende af; hvor godt koblet er medarbejderne 
til ledelsen? Man kunne sige, at dette er to sider af samme sag, og det er det også. Men 
hvor fokus i ovenstående var på, i hvor høj grad ledelsen kommer igennem til medarbej-
derne, så er fokus her, i hvor høj grad medarbejderne kommer igennem til ledelsen, eller 
med andre ord, spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan ledelsen har kontakt med og over-
blik over medarbejderne. 

Som overskriften antyder, så handler dette om medarbejdernes kvalifikationer. Det gør 
det, fordi nye krav til lærerkvalifikationer er et af tidens helt store udfordringer for VEU-
udbyderne. Der stilles ganske enkelt nye krav til lærerne. I denne forbindelse er det jo af 
afgørende betydning, at ledelsen af de enkelte uddannelsesinstitutioner har overblik over, 
hvilke kvalifikationer lærerne har, og hvor de enkelte lærere har brug for efteruddannelse 
og inden for hvilke områder lærergrupperne har brug for helt nye kvalifikationer. 

På AMU Nordjylland er det meget forskelligt fra faggruppe til faggruppe, hvorvidt med-
arbejderne deltager i efteruddannelse. Der er nogle grupper, hvor efteruddannelse priorite-
res meget højt, f.eks. er der en af IDV-grupperne, hvor de har meget fokus på dette, mens 
der er andre grupper, der har mindre fokus og også færre midler til det. I interviewene, er 
der en del, der taler om, at de gennem årene har deltaget i efteruddannelse, der er nogen 
der har taget en masteruddannelse og andre efteruddannelsesforløb, men der er samtidig 
enighed om, at det er for lidt efteruddannelse i huset, og dertil er den for lidt koordineret. I 
denne forbindelse spiller det igen ind, at der er så stort et fokus på drift. Det kan være 
svært at presse et efteruddannelsesforløb ind rent tidsmæssigt, idet der således går tid fra 
undervisningsaktivitet, hvilket er en af de centrale måleenheder for, hvor godt det går i 
grupperne. Dertil kommer, at efteruddannelse kræver økonomiske midler, og manglen 
derpå bliver af flere nævnt som den primære grund til, at der ikke efteruddannes tilstræk-
keligt. At grupperne bliver målt på deres aktivitetsniveau og samtidig har potentielle fy-
ringer som et grundvilkår for deres arbejde, har vist sig også at have betydning for medar-
bejdernes måde at efteruddanne sig på. En faglærer forklarer det sådan her: 
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”Det her kan jo betyde, at hvis man har et uddannelsesforløb, hvor 
man godt vil have noget andet med ind, så holder man igen med det, 
eller det kan betyde, at man i de enkelte grupper selv går ind og tager 
undervisningen, og så uddanner sig inden for det.” 

  

Det faglæreren siger her er, at man i grupperne kan finde på at efteruddanne sig inden for 
et område, hvor der sådan set allerede er kompetent personale i andre faggrupper i huset, 
for simpelthen at holde aktiviteten inden for egen gruppe. Dette kan siges at være en uhen-
sigtsmæssig konsekvens af både den stramme overvågning af aktivitet og den decentrale 
struktur, hvor der ikke er et centralt overblik over kvalifikationerne.  

En virksomhedskonsulent siger om sin egen efteruddannelse: 

”Jeg er sikker på, at hvis jeg kom med noget, som ellers var relevant, 
så ville jeg også få lov, hvis det ellers var inden for rimelige økono-
miske rammer.” 

 

Og videre om det, efter virksomhedskonsulentens mening, manglende overblik over hu-
sets kompetencer: 

”Nogen gange siger vi lidt for sjov, at vi godt kunne tage vores egen 
medicin, bare det at have overblik over de kompetencer, der er i hu-
set.(…) Jeg savnede også, indtil jeg blev lidt mere kendt i huset, at 
have overblik over ’ hvem kan egentlig løfte den her opgave?’.” 

 

Når der tales om egen medicin i denne sammenhæng, tænkes på at man fra AMU Nordjyl-
lands side udbyder kompetenceafklaring til virksomhederne. 

En anden konsulent sætter mere trumf på ordene, i denne samtale: 

Konsulent: Der er ikke en hujende styr på kompetencer i dette hus. 
Heller ikke kompetenceudvikling, det er vel nærmest et personligt 
problem eller opgave, der er ikke fælles strategi på det her. 

Interviewer: Hvorfor tror du det er sådan? 

Konsulent: Det er et godt spørgsmål, kan du ikke lige spørge dem, 
der sidder længere oppe ad gangen, og når du har fået svaret, så vil 
jeg gerne høre det.” 

 

Hvis man følger opfordringen og spørger længere oppe ad gangen, om hvordan det egent-
lig går med efteruddannelse af egne medarbejdere, så lyder det fra en stabsmedarbejder: 

 

”Nu har vi fået selveje, og det er jo en rigtig god ting at have fået et 
kæmpe ansvar (…) men rammerne for at forvalte det ansvar kreativt 
og visionært, med den ansvarlighed, det indebærer, det er en kæmpe 
opgave, for du bliver ansvarlig for dine medarbejderes uddannelse og 
efteruddannelse, og de økonomiske rammer pt. de er fuldstændige 
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utilstrækkelige. Altså det der med at der er nogle centrale initiativer 
til uddannelse på tværs af regionerne, sådan har vi jo kendt systemet 
før… men det er fuldstændig overladt til skolerne nu, og pengene til 
efteruddannelse de ligger i taksterne.” 

 

Der er ingen tvivl om, at det er en meget stor udfordring at overgå til selveje, med alt hvad 
det indebærer af ansvar. En af de centrale ting er, som der bliver nævnt ovenfor, at man 
selv har ansvar for efteruddannelsen af medarbejderne. Tidligere var AMU-centrenes kur-
susudbud mere ensartet og styret fra centralt hold, hvilket samtidig gav oplagte mulighe-
der for ensartet opkvalificering af de undervisere, som jo skulle ud på centrene og under-
vise i de samme fag. Sådan er virkeligheden ikke længere, og det stiller nye krav til insti-
tutionerne, som de har svært ved at indfri med de økonomiske betingelser, som man er 
underlagt. Men økonomien forklarer ikke alt, for som det fremgår, så er der flere tegn på 
ringe koordination og overblik over medarbejdernes kvalifikationer. Dette passer meget 
godt sammen med det billede, som kom frem i forrige afsnit, af AMU Nordjylland som en 
organisation, hvor selvstyret og decentraliseringen er så omfattende, at der ikke findes 
nogen, der har et fuldt overblik eller foretager en form for koordination. Der synes således 
at være løs kobling i organisationen i denne henseende.  

Hvad betyder dette for AMU Nordjyllands muligheder for på en koblet måde at leverer et 
kvalificeret udbud af arbejdsmarkedsuddannelser? Det betyder formentlig, at der går noget 
tabt i den manglende koordination, og at der er uudnyttet potentiale i medarbejderne. Det, 
der i denne sammenhæng er ekstra uheldigt, er, at man i høj grad kunne drage nytte af, at 
bruge afklaring af kvalifikationer og behov for efteruddannelse som en oplagt platform 
eller samarbejdsflade med medarbejderne, hvor man kunne have en relevant dialog om-
kring medarbejdernes roller i det forandrede AMU-system. Vi har tidligere set, hvordan 
det kan være svært for ledelsen at vinde gehør for de strategier og tiltag, som man ønsker, 
at medarbejderne skal realisere, og at det kan være svært at ændre rutiner, vaner og kollek-
tive forståelsesrammer for passende og meningsfuld handlen.  Her kunne en dialog om-
kring kvalifikationer og efteruddannelse være et oplagt afsæt for i samarbejde at få formu-
leret, hvad der skal til for at udfylde rollerne på en måde, der matcher til udfordringerne.  

Der ligger således et potentiale for højere grad af dialog mellem medarbejderne og ledel-
sen, hvis man lavede en koordineret indsats for at få overblik over kvalifikationer og ef-
teruddannelsesbehov. Dog skal dette ikke fremstilles, som om der ingen kobling er mel-
lem de nye krav til lærerkvalifikationer og den efteruddannelse, der finder sted. For selv-
om det måske ikke koordineres med resten af huset, så har de enkelte grupper overblik 
over, hvad de hver især har af kvalifikationer og hvilke udfordringer, de som faggruppe 
står overfor, og på den baggrund foretages kvalificerede prioriteringer af efteruddannelsen. 
Det vil sige, at konklusionen må være, at efteruddannelse sker, men at der står både øko-
nomi og koordination tilbage at ønske, når det kommer til at få efteruddannet medarbej-
derne tilstrækkeligt.  

Opsamling 
Hvis man skal samle op på hele afsnittet om kobling, løs kobling og de-kobling vertikalt i 
organisationen, så er der et billede, der tegnes dette; AMU Nordjylland understøtter i høj 
grad initiativer fra medarbejderne; der er plads, hvis man vil, gør og tør. Det går igen helt 
fra direktørens tanker om, hvordan man skal få implementeret nye strategier, hvor han 
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taler, om at medarbejderne for det første skal ville, og man ser det i begejstringen hos 
medarbejderne i den frihed de oplever, hvor der er en der bl.a. siger: ”Altså hvis man gider 
og har energi og lyst, så kan du få lov til rigtig mange ting.”, videre omkring efteruddan-
nelse siger en anden medarbejder: ”Jeg er sikker på, at hvis jeg kom med noget, som ellers 
var relevant, så ville jeg også få lov”.  Der er således plads til initiativer og selvstændige 
medarbejdere, men der er tilsyneladende også plads til ikke at rykke sig, plads til ikke at 
være denne ildsjæl, som sætter en masse ting i gang; det lægges i høj grad over på den 
enkeltes skuldre at definere og udfylde sin rolle. Som der siges oven for; ”kompetenceud-
vikling, det er vel nærmest et personligt problem”. Med selvbestemmelse følger et stort 
ansvar for den enkelte, som for det første kan være sin sag at bære, og for det andet bliver 
organisationen sårbar, idet man i høj grad er afhængig af, at medarbejderne selv eller som 
grupper tager initiativer. I den sammenhæng får man indtryk af, at der er store forskelle 
på, hvor professionelt de enkelte enheder løfter den opgave. Der viser decentraliseringen i 
kombination med den udbredte selvbestemmelse et af de svage punkter, nemlig at der kan 
være grupper, der sejler deres egen sø og endda sejler i en gal retning.  

Et ønske om mere udbredt koordination i organisationen generelt må være en af konklusi-
onerne på hele dette afsnit. Det er svært at sige, om den til tider løse kobling er en decide-
ret de-kobling, det kan der sikkert godt være tale om i nogle tilfælde med enkelte faggrup-
per inden for nogle områder, men det er ikke billedet, at man er helt de-koblet vertikalt. 
Der er helt givet løse koblinger rundt omkring, men der er tillige god kobling andre steder; 
der er faggrupper, der har et godt samarbejde med deres chef, og der er andre, der ikke 
har. Der er grupper, der føler sig godt med, når det kommer til efteruddannelse, og der er 
andre, der slet ikke har overskud til at tænke på dette, der er grupper, der har øje for egen 
udvikling i relation til det øvrige hus, og der er grupper, der kører deres eget løb. Med an-
dre ord så er overblik, koordination og en eller anden form for stærkere styring af de ellers 
så selvstyrende enheder noget, som man med fordel kunne være mere opmærksom på. 

Kobling, løs kobling eller de-kobling horisontalt i organisationen? 
Nu flyttes fokus over på den horisontale kobling i organisationen AMU Nordjylland. Her 
må indledningsvist stilles spørgsmålet: Hvad er det der skal kobles horisontalt? Det, som 
skal kobles horisontalt, er overordnet set bevægelsen fra, at der er kontakt med en virk-
somhed, der får afdækket behovene for VEU, oplysningerne om disse behov skal videre-
gives til det eller de relevante kompetencecentre, som udformer et kursustilbud, og afhol-
der dette. Alt dette skal der efterfølgende følges op på. Man kan grafisk anskueliggøre 
denne proces således: 
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Virksomhedskontakt ved enten konsulent eller faglærer

Information til relevante kompetencecenter/centre

Udformning af kursus

Afholdelse af kursus

Opfølgning på forløbet 

 

I det følgende vil der først være et afsnit, der undersøger denne bevægelse, som både her 
og i andre VEU-sammenhænge bliver omtalt som koblingen mellem før-, under- og efter-
aktiviteter. Samtidig er der andre elementer, der spiller ind på, hvor godt den horisontale 
kobling fungerer, de er samlet under overskrifterne: arbejde på tværs, organisationens 
horisontale opbygning og de lokale uddannelsesudvalg. 

Konsulent - faglærer – kursusafholdelse - opfølgning 
Hvordan det konkret foregår, når enten virksomhedskonsulenterne eller faglærerne er ude 
på virksomhederne og afdække deres behov for efteruddannelse, kan vi i denne rapport 
ikke udtale os skråsikkert om, da interviewene ikke giver mulighed for at sige noget gene-
relt derom. Man kan sige, at denne del er mere i fokus i tema 2 i KvaliNord-projektet, 
hvor man i samarbejde mellem forskere og konsulenter er ude på virksomheder og foreta-
ge dybdeinterview og derigennem udvikle metoder til at foretage den dobbelte kvalifikati-
onsanalyse. Dog kan man i denne sammenhæng godt reflektere lidt over det forhold, at 
man på AMU Nordjylland har valgt at satse både på en specialist- og en generalist-strategi 
i forhold til det opsøgende arbejde, hvilket vil sige, at man både benytter sig af specialise-
rede virksomhedskonsulenter og af faglærere til dette arbejde. Det, man kan reflektere 
over, er, hvilket fokus henholdsvis virksomhedskonsulenterne og faglærerne har, når de er 
ude i virksomhederne?  

Tidligere i rapporten blev det beskrevet, hvordan den opsøgende indsats med Nyt AMU er 
blevet et meget vigtigt led i udbudshåndteringen, og vi så på samme tid, at det var afgø-
rende, at dem, der forestod det opsøgende arbejde, var udstyret med gode arbejdssociolo-
giske kvalifikationer. Med arbejdssociologiske kvalifikationer tænkes på, at den person, 
som bistår virksomhederne i behovsafdækningen, både skal være trænet i at indfange en 
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virksomheds personalepolitiske handleramme og til at kunne foretage kvalifikationsanaly-
se af medarbejderne og virksomheden. I forhold til de personalepolitiske handlerammer så 
spiller det en central rolle for virksomhedernes brug af efteruddannelse, hvilke fleksibili-
tetsformer, der benyttes på virksomhederne i forhold til rekruttering, udvikling, fastholdel-
se og afvikling af medarbejderne (Jørgensen m.fl. 2004: 10-11). Spørgsmålet i relation til 
AMU Nordjyllands opsøgende indsats er, om alle de medarbejdere, der varetager denne 
funktion, har de arbejdssociologiske kvalifikationer? Det er ikke muligt endeligt at kon-
kludere noget om det her, men man kan sige, at det er et relevant opmærksomhedspunkt 
for en organisation, der både benytter specialister og generalister i det opsøgende arbejde, 
idet der kan formodes at være forskel på de to faggruppers tilgang. Det er ganske enkelt en 
god idé at tænke systematisk over, hvad det er der bliver fokuseret på, når henholdsvis 
virksomhedskonsulenterne og faglærerne er ude og afdække behov på virksomhederne.  

Nu flytter vi fokus fra den opsøgende indsats til at se på, hvad der sker, når den person, 
der har været ude i virksomheden, kommer tilbage til AMU Nordjylland igen. Arbejds-
gangen er som regel sådan, at virksomhedskonsulenterne står for den første opsøgende 
kontakt til virksomhederne, de afholder som regel et eller flere afklarende møder med 
dem, hvor de får afklaret, hvilken type af behov virksomhederne har. Når det så kommer 
til at få fagligt defineret hvilke kurser, man konkret skal have, så har virksomhedskonsu-
lenten formidlet kontakten til de relevante faglærere, som tager over derefter. Når virk-
somheden først er blevet bruger på AMU Nordjylland, så kan det både være virksomheds-
konsulenten og faglærerne, der følger op på forløbet og siden henvender sig igen for at 
høre, om de skulle have fået nye VEU-behov. Hvem der gør hvad i den forbindelse, afta-
les mellem virksomhedskonsulenten og faglærergruppen. 

En faglærer fortæller om rollefordelingen mellem dem som faglærere og deres tilknyttede 
konsulent: 

”Der er to slags kunder, der er dem der skal ind i folden, og dem der 
skal holdes ved lige. Ved dem der skal ind i folden, der er det primært 
virksomhedskonsulenten, der tager den første kontakt, og så når det 
bliver for fag-fag teknisk, så tager vi over.” 

En konsulent siger samstemmende: 

”Typisk vil jeg være inde og have den foregående kontakt med virk-
somhederne, men i den konkrete udførsel af kurset er jeg ikke med.” 

 

Om samarbejdet mellem faglærerne og virksomhedskonsulenterne er der i datamaterialet 
overvejende positive tilkendegivelser: 

 En faglærer siger: 

”Den konsulent, som vi har tilknyttet, er bare rigtig god, hun gør vir-
kelig et godt stykke arbejde.” 

En anden faglærer siger: 

”Vores virksomhedskonsulent, hende drager vi nytte af (…), hun er 
fantastisk til at åbne døre ude i virksomhederne, hende har vi sådan 
en fin ping-pong med.” 
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Der er også nogen, som ikke har helt så positive erfaringer, men deres erfaringer går ikke 
som sådan på utilfredshed med samarbejdet med virksomhedskonsulenten, men mere på at 
man i perioder ikke har haft en fast tilknyttet virksomhedskonsulent eller at den, der har 
været tilknyttet, har været under for hårdt tidspres. En faglærer udtrykker det sådan: 

  

”Vi har jo så konsulenter også, som skal hjælpe os med det opsøgen-
de, men der har vi ikke været så heldige på det sidste, fordi vi har haft 
så mange forskellige, og når vi lige synes, vi kom i gang, så skulle 
vedkommende noget andet eller havde for meget at lave… Det har ik-
ke fungeret det sidste år, jeg vil ikke sige, at det ikke fungerer gene-
relt, men nu får vi én tilknyttet igen.”  

 

Dette kan siges at være enten uheldigt eller udtryk for dårlig organisering og dermed ikke 
udtryk for, at man generelt ikke drager nytte af at have en virksomhedskonsulent. Man må 
derimod sige, at det billede, der tegner sig i datamaterialet, er, at der overordnet set er stor 
tilfredshed med virksomhedskonsulenternes arbejde; man oplever som faglærere at have 
en person, som kan noget, man ikke i så høj grad selv kan og har tid til. Virksomhedskon-
sulenterne bidrager i høj grad til at man får etableret og vedligeholdt kontakter til virk-
somhederne. Dette må siges at være et godt udgangspunkt for en god kobling i arbejdet 
mellem virksomhedskonsulenterne og faglærerne. Men der er dog også ting i denne relati-
on, som ikke altid fungerer optimalt. En af virksomhedskonsulenterne fortæller om, hvor-
dan det kan være sværere at få afsat opgaver, der afviger fra de vanlige: 

  

”Det kan godt være lidt vanskeligt med opgaver, der ikke lige kan ta-
ges på hylden, så er det meget forskelligt fra den ene gruppe til den 
anden, hvor motiverede de er for at tage opgaven. Der er nogen 
mennesker, der har det bedst med at lave det, de plejer, og der er no-
gen, der synes ’hold da op det lyder spændende, lad os kaste os ud i 
det her projekt’.” 

 

Det er selvfølgelig helt afgørende, at virksomhedskonsulenten kan vende tilbage til et hus, 
der har mod på at påtage sig opgaver, der er anderledes eller kræver noget nyt af faglærer-
ne, for der er vist ikke tvivl om, at man fra ledelsens side har læst tidens tegn på den måde, 
at det er de skræddersyede tilbuds tid; man skal ikke nøjes med at være leverandør af hyl-
devarer. Som virksomhedskonsulenten siger, så er der stor forskel på, hvordan grupperne 
fungerer i den henseende. Her er således tale om, at koblingen mellem kravene og så fag-
gruppernes engagement og evner varierer fra gruppe til gruppe, således at der i nogle 
grupper er fin kobling derimellem, mens den for andre grupper er mere løs.  

Det er samtidig velkendt, at der er stor forskel på, hvor interesserede og motiverede faglæ-
rerne er for at ændre deres rolle, hvilket som nævnt i afsnittet om AMU som system er et 
uomgængeligt vilkår med Nyt AMU. Der er tale om, at man som faglærer skal kunne vir-
ke ude i virksomhederne, og også at man inden for mange fag skal bistå virksomhederne 
med at afklare deres behov. Hvor udbredt modviljen er til at indoptage disse nye ting, er 
det ikke muligt at sige noget om på baggrund af de indsamlede data. Men det skal nævnes, 
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at der ses udvikling hos medarbejderne, når de indgår i projekter, der klæder dem på til at 
løfte opgaven. Et eksempel herpå er Partnerskabsprojektet, hvor der fra flere fronter er mel-
dinger om, at der er faglærere, der har gennemgået en udvikling i retning af, at blive fortrolig 
med at agere som fagperson ude i virksomhederne. Der er tale om lærere, der tidligere har 
været modvillige overfor at skulle skifte fra traditionel AMU-lærer til også at skulle ud og 
både forestå det opsøgende og afklarende arbejde omkring at få formuleret virksomhedernes 
behov i samarbejde med disse, og også forbeholdne overfor at skulle forestå selve undervis-
ningen på virksomhederne. Disse forbehold er gennem projektet vendt til, at der er flere faglæ-
rere, der nu ser mulighederne i, at de gennem denne nye type arbejde kan få deres faglighed i 
spil på en ny og udviklende måde. 

I denne analyse kan vi ikke udtale os om, hvordan og hvor godt selve under-aktiviteterne 
forløber, det er selvklart meget forskelligt, og i det hele taget er der jo rigtig meget aktivi-
tet på AMU Nordjylland, som det ikke er muligt på denne baggrund at udtale sig generelt 
om. Men om efter-aktiviteterne derimod, kan man sige, at man gerne ville foretage denne 
opfølgning på forløbene mere konsekvent, end man gør. Det ville man gerne, fordi det er 
et vigtigt afsæt for at kunne justere på kurser i fremtiden, således at kursisterne får et bedre 
udbytte, og det er tillige et godt afsæt for at fortsætte samarbejdet med de pågældende 
virksomheder, hvis de har mulighed for at evaluere forløbet. 

En virksomhedskonsulent udtaler:  

”Jeg følger op på det(…)jeg gør typisk det, at jeg kontakter virksom-
heden bagefter og spørger, hvordan det så er gået, om de har været 
tilfredse med det, eller om der er noget, vi skal gøre på en anden må-
de. Men jeg kan ikke gøre det ved alle, men jeg gør det særligt ved 
nye virksomheder, vi har inde i huset, så jeg slipper dem ikke.” 

 

Grunden til, at man ikke følger op på alle forløb, er, at man ikke har økonomi til det. Der 
ligger således en oplagt adgang til at opkvalificere udbudet, hvis man foretog systematise-
rede og konsekvente efter-aktiviteter. Man har erfaringen og metoderne til at foretage det-
te arbejde, blot mangler resurserne, hvilket må siges at være en de-kobling, som ligger 
indbygget i det system, som man som AMU-udbyder er en del af. 

Konklusionen er, at bevægelsen fra virksomhedskontakten til faglærernes udformning af 
kurser, generelt foregår i en kæde, som fungerer på en koblet måde. Dog kan der være 
tendenser til, at der er nogle faggrupper, der er lidt modvillige, når det kommer til at tænke 
nyt og lave skræddersyede kursustilbud, men det kendetegner ikke faggrupperne generelt. 
Som nævnt kan man ikke konkludere noget omkring kvaliteten af de afholdte kurser, men 
man kan konstatere, at der ligger et potentiale i at få udbygget indsatsen i forhold til op-
følgende efter-aktiviteter. 

Dertil er der andre problematikker, der spiller ind i den horisontale kobling og dermed 
også på kvaliteten af udbudet af kurser. En af de ting, som der tales meget om, er at man 
gerne vil arbejde bedre sammen på tværs af huset, der er faktisk ikke et eneste interview, 
hvor dette aspekt ikke er med, og der ligger tilsyneladende både nogle muligheder i et 
bedre internt samarbejde, men altså også barrierer for at lykkes med det. Det vil der blive 
set nærmere på neden for.  
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Arbejde på tværs 
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at der blæser vinde i retning af, at man gerne vil ar-
bejde mere og bedre sammen på tværs af faggrupperne på AMU Nordjylland; det står i 
strategiplanen og det bliver i det hele taget sat meget i tale af både husets ledelse og af de 
øvrige medarbejdere. Grunden, til at man gerne vil det, er, at man vil give virksomhederne 
én indgang til huset, hvor man får afdækket alle VEU-behov og så sammensat et tilbud af 
kurser, som kan matche disse behov på tværs af faggrænser; man søger så at sige at være 
leverandør af helhedsløsninger. Dette passer tillige fint i tråd med Kompetencecenter 
Nordjylland, hvor man breder dette ud til at gælde helhedsløsninger ikke kun på tværs af 
interne faggrupper men også på tværs af institutioner. 

En stabsmedarbejder siger:  

”Det er jo det, der er udfordringen, det er tværfagligheden, at få folk 
til gå på tværs af fag og brancher, det er jo en af de store udfordrin-
ger, for det er jo noget af det, vi ved, vi skal gøre.” 

En centerchef siger: 

”Det, som vi gør meget i, er jo at få dem til at tænke mere tværgåen-
de, mere projektorienteret, og tænke mere bredt i vores hus. Vi er jo 
meget opdelt i de kompetencecentre, som vi nu har, og så er man in-
den for sit område, og hvad naboen gør, det er man nærmest ligeglad 
med. Ej det er lidt groft sagt. Så vi vil gerne prøve på at få dem til at 
se lidt bredere på tingene, for en virksomhed er jo ikke bare én ting.”  

Direktøren siger: 

”Det er en ny form for aktivitet, hvor der lige pludselig er flere lede-
re, så bliver det svært, for hvem er det lige, der tager têten og ansva-
ret for at det her også bliver gjort professionelt og for at vi lever op 
til det, som konsulenten har sagt og gjort og solgt? Det er sådan set 
virkeligheden fremover. Tidligere kom der jo eksempelvis en ordre på 
et proces-forløb, og så kunne man jo bare sende lærerne ud.” 

En virksomhedskonsulent siger: 

”Jeg tror på, at vi skal skabe et miljø, hvor det at arbejde på tværs og 
det at arbejde i projekter er alfa og omega.”  

Og senere: 

”Jeg tror, at det er en måde vi vil arbejde mere på fremadrettet, fordi 
det sikrer jo også at der skabes en kultur for vidensdeling, hvor man i 
dag måske mere hytter sit eget, tingene er jo mere komplekse og mere 
projektagtige, og det er den måde, vi skal kunne arbejde på, hvis vi 
skal lykkes.” 

 

Der er således bred konsensus om, at det er en god idé at få AMU Nordjyllands faggrup-
per til at tænke og arbejde mere på tværs, end man allerede gør. I denne rapports sammen-
hæng kan man ikke gå ind og vurdere, hvor meget det allerede gøres i praksis, men man 
kan konstatere, at der er fokus på, at man – d.v.s. både medarbejdere og ledelse - gerne vil 
være bedre til det, og det kan konstateres, at der er en del fortællinger om de barrierer, 
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man støder på i den forbindelse. Med andre ord, så skal dette afsnit ikke tjene til at sige, at 
man slet ikke samarbejder internt i organisationen, men nærmere at undersøge de barrie-
rer, der ligger for at komme til at lykkes med ambitionen om at gøre det i højere grad.  

Som det også antydes ovenfor, så lykkes man ikke med det i så høj grad, som man gerne 
ville, og det er der flere, der kan berette om: 

En faglærer siger: 

”En af de udfordringer vi har, er, at få de erfaringer, vi har, bragt i 
spil overfor hinanden, alene det at lære hinanden at kende her på 
centret. (…) Vi kender dem jo ikke ret meget, og vi ved slet ikke, hvad 
de kan. Det er i hvert fald en af de store svagheder eller opgaver vi 
har, hidtil har det været en svaghed, men jeg tror på, at vi har en op-
gave nu, hvor vi er blevet klar over, at vi skal have nogle flere ting i 
spil.” 

 

En centerchef fortæller om, hvor stor en barriere der ligger i, at medarbejderne sådan set 
ikke kender hinanden, og at de i øvrigt har tendens til at gruppere sig sammen med dem, 
de kender i forvejen: 

 

”Jeg var nærmest lamslået den anden dag, hvor jeg sagde til en lærer: ’du kan 
lige prøve at spørge ham om det, han sidder over i den gruppe der’, og de vidste 
slet ikke, hvordan hinanden så ud, og de havde begge to været her i flere år, den 
ene kom godt nok fra Kristinevej, men alligevel.”16

 

En faglærer fortæller om faggruppernes tendens til at holde sig hver for sig: 

”Her hvis du går op i kantinen, så er der et bord, der sidder chauffø-
rerne, så er der et bord, og der sidder social og sundhed, så er der et 
bord, og der sidder kontorpigerne, og ja nu er vi gudskelov rygere, så 
er der et rygerum, og der er gudskelov en blanding af folk, hvor man 
sidder og snakker på kryds og tværs, og der får man faktisk nogle rig-
tig gode snakke. Vi sad faktisk lige og snakkede om det i eftermid-
dags, at det er jo lige før man dårlig nok vil stoppe med at ryge, fordi 
man så mister de gode snakke i rygerummet!.” 

 

At vedblive med at ryge for at lære folk fra andre faggrupper at kende er én strategi til at 
få større kendskab til de andre medarbejdere, men nok ikke en strategi man bør anbefale 
(og i parentes bemærket nok heller ikke hele forklaringen på, at omtalte faglærer har und-
ladt at kvitte cigaretterne!), men den humoristiske indpakning til trods, så siger udtalelsen 
alligevel noget; nemlig at man mangler et forum eller steder, hvor det er naturligt at mødes 

 
16  Når der i dette citat refereres til Kristinevej, så handler det om, at man tidligere havde en afdeling af 
AMU Nordjylland på Kristinevej, som nu er flyttet op på Sofievej, således at alle Aalborgafdelingerne nu er 
samlet der. Denne flytning fandt sted i sommeren 2006. 
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og lære hinanden at kende medarbejderne imellem. Det er det samme, som centerchefen 
og den anden faglærer siger ovenfor; medarbejderne kender ikke hinanden, og man ved 
derfor heller ikke, hvad de andre kan og hvordan man eventuelt kunne få hinandens kvali-
fikationer i spil i et samarbejde. 

Hvordan og med hvem medarbejderne sidder, når de spiser frokost, eller om de ved, hvor-
dan hinanden ser ud, har jo ikke så meget med samarbejde på tværs at gøre, men alligevel 
nævnes det ofte i den sammenhæng som en barriere for at få samarbejdet til at lykkes. 
Man kan sige, at dette kendskab til hinanden er et nødvendigt udgangspunkt for at kunne 
lykkes med at samarbejde mere på tværs; men det gør det ikke alene. Der er også andre 
ting på spil, for når man så rent faktisk får en ordre på et kursus, hvor der skal samarbej-
des på tværs, så er der andre ting, der kan gøre det svært at realisere. Eksempelvis taler 
direktøren ovenfor om, at det kan være svært for lederne at finde ud af, hvem der skal tage 
teten, når der lige pludselig er flere faggrupper i spil, hvem har da ansvaret? Der er således 
en barriere i forhold til, at man ikke har rutiner eller procedurer omkring det at få defineret 
en overordnet ansvarlig eller tovholder for disse tværgående projekter. Dertil kommer, at 
der kan være en vis modvilje mod det at arbejde på tværs i faggrupperne: 

Den daværende tillidsmand siger: 

”Der ligger en udfordring, og der kan ligge en konflikt, for man vil 
gerne tænke tværfagligt i mange tilfælde, bare det ikke går ud over 
ens egen aktivitet!  

Og senere: 

”Når man har fyringsrunder, der bliver en del af virkeligheden (…) 
betyder det selvfølgelig, at man i de enkelte grupper har et enormt fo-
kus på, at man holder sin drift, at man holder sine undervisningstal, 
og det betyder selvfølgelig, at man i de enkelte grupper tænker meget 
på sit eget.” 

Og senere: 

”Rent organisatorisk kan det betyde for os, at det kan være sværere, 
at arbejde på tværs, fordi det er så personbåret. Der kan være lidt in-
teressemodsætninger mellem det personlige niveau og centerniveau, 
det skal man ikke være blind for.” 

En virksomhedskonsulent siger tilsvarende: 

”Noget af det, der udfordrer ledelsen her i huset, det er, at de skal 
være tættere på deres grupper for at sikre, at man har det tværgående 
samarbejde, men det er en øvelse i sig selv, når nu grupperne er selv-
styrende, og de bliver målt på deres reelle undervisningsaktivitet, så 
kan forbeholdene og alle barriererne nemt tordne sig op derude i ho-
risonten. Men det kræver, at vi på sigt kommer til at arbejde i en an-
den form, hvor man mere tænker i, hvad man kan gøre fælles -  pro-
jektorienteret -  mere end hvad den enkelte faglærer nu når af under-
visning.” 

 

Som det fremgår af citaterne, så bunder en stor del af faggruppernes modvilje mod at sam-
arbejde på tværs i, at man er så fokuseret på driften i sin egen gruppe, at man ikke er me-
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get for at give aktivitet fra sig. Vi så det tidligere i afsnittet om lærernes kvalifikationer, 
hvor der var en lærer, der nævnte, at der var grupper, der kunne finde på at uddanne sig til 
at varetage undervisning inden for emner, der sådan set allerede var dækket ind af andre, 
alene med det formål at lade undervisningen forblive i egen gruppe. Man er således meget 
optaget af at holde en høj aktivitet i de enkelte grupper, og det er man selvfølgelig, fordi 
det er aktiviteten, man bliver målt på, og fordi man med jævne mellemrum har erfaret, at 
der fyres i de grupper, der ikke kan holde niveauet. Man arbejder med potentielle fyringer 
som et grundvilkår, og det er der flere, der nævner som en stressfaktor, og det spiller såle-
des også ind som en barriere for at samarbejde internt.   

En anden barriere, som nævnes, er, at de netværk, som på mange måder er grundlaget for, 
at AMU Nordjylland får kursister, de er meget personbårne. Der er mange virksomheder, 
der kender en person på stedet, som de har samarbejdet med gennem mange år, og så er 
det den person, de henvender sig til, når de har brug for opkvalificering. Disse personbår-
ne netværk er således et aktiv for institutionen, men det er et sårbart aktiv, fordi det er så 
tæt forbundet med enkeltpersoner. Samtidig har man ikke kultur for at dele sit netværk 
med andre, man kan sige at netværkene kan fungere som den enkelte faglærers eller den 
enkelte faggruppes garant for overlevelse i systemet, fordi det er derigennem, at man sik-
rer et tilfredsstillende aktivitetsniveau. Man er således ikke tilbøjelig til at give kontakter 
til andre, fordi man derved ville stå svagere selv.  

At man måles på aktivitetsniveau i grupperne, og at man er i potentiel fare for fyring ved 
for lav aktivitet, understøtter således ikke ambitionen om at arbejde sammen på tværs. 
Tværtimod så har man en incitamentsstruktur, der modarbejder disse hensigter. Der er 
ingen tvivl om, at der ville blive en bedre kobling mellem efterspørgslen efter arbejdsmar-
kedsuddannelser og AMU Nordjyllands kursusudbud, hvis man havde en kultur, med va-
ner, rutiner, kollektive forventninger og indarbejdede procedurer for tværgående samar-
bejde, men med den herskende incitamentsstruktur må der siges stadig at være løs kobling 
mellem intentionerne og praksis.  

Der skal således ikke herske tvivl om, at den nuværende måde at måle aktivitet på har ne-
gative bivirkninger for det tværgående samarbejde, men det forklarer ikke besværlighe-
derne alene. Som vi så det ovenfor i citaterne, så har man en kultur imod sig, en kultur, 
hvor man i høj grad passer sit eget og i meget mindre grad ser ud over egne faggrænser. 
Denne kultur viser sig blandt andet ved, at man ikke kender hinanden særlig godt på tværs, 
og at man ikke finder det passende at blande sig med andre f.eks. i kantinen. Der er endda 
nogle grupper, som end ikke går ud af deres egne lokaler i pauserne. En faglærer siger: 

 

”Vi kan bare tage os 4, vi holder alle vores pauser hernede, vi spiser 
endda her.” 

 

Barriererne for at skabe en organisation, der som den naturligste ting i verden samarbejder 
på tværs, ligger således både i, at man har en incitamentsstruktur, der modarbejder dette 
mål, og den ligger i, at det slet ikke opleves naturlig eller passende at overskride de ret så 
faste faggrænser. Man kan sige, at man har et arbejde foran sig i forhold til at ændre på 
incitamentsstrukturen og samtidig et arbejde i at skabe nogle fora, hvor folk mødes og 
samles og derigennem får kendskab til hinanden og hinandens kvalifikationer, sådan at 
man får opbygget en såvel kollektiv som individuel fortrolighed med de nye samarbejds-
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flader og rutiner. Man må tænke igennem fra ledelsens side, hvor høj en prioritet, det styr-
kede tværgående samarbejde skal have. I fald det skal have en høj prioritet, vil det således 
være en stor fordel at få en større overensstemmelse mellem intentioner og de incitamen-
ter, der ligger indbygget i arbejdet, ligesom man må forholde sig til, at der skal skabes en 
anden kultur, hvor nye former for handlinger skal være oplagte eller passende. At sætte 
gang i en sådan proces kræver, at man forholder sig til de vilkår, som mødet mellem med-
arbejdergrupperne har.   

En anden ting, som giver et signal om, at man ikke helt har indoptaget den tværgående 
tænkning i sin selvforståelse, kommer til udtryk på AMU Nordjyllands hjemmeside. Den 
er opbygget således, at man på forsiden præsenteres for de 7 kompetencecentre med deres 
tilhørende faggrupper, som der derved linkes til. Hvis man trykker sig videre ind på fag-
gruppernes side, så kan man her se, hvilke faste kurser de har, og hvornår der er starttids-
punkt på disse. Man kan samtidig ansøge om deltagelse i de pågældende kurser. Det er 
således nemt og overskueligt, hvis man blot ønsker at bestille et enkelt kursus inden for et 
enkelt fagområde. Det besværlige bliver der, hvor man ønsker at bestille kurser fra flere 
faggrupper, fordi man i så fald må have pen og papir ved sin side, for at notere de forskel-
lige kursers starttidspunkt og tidspunktet på dagen, hvor kurset ligger, fordi man ikke på 
selve siden kan danne sig et overblik over, om der eventuelt kunne være overlap mellem 
de ønskede kurser. Man kunne forestille sig at hjemmesiden havde en funktion a lá den 
”indkøbskurv”, som er på de fleste netbutikker, hvori man kan lægge de ting, som man har 
interesse for. Man kan så trykke på ”indkøbskurven” og se indholdet, og herefter beslutte 
sig for, hvad man vil købe eller i dette tilfælde ansøge om. Det ville samtidig være smart, 
hvis der til ”indkøbskurven” var tilknyttet en funktion, som kunne vise, hvordan kurserne 
tidsmæssigt var placeret i forhold til hinanden. Samtidig kunne man på hjemmesiden godt 
savne en samlet oversigt over de udbudte kurser, eksempelvis opgjort måned for måned, 
dette vil være med til at styrke overblikket samt give brugerne af hjemmesiden bedre mu-
ligheder for at tænke på tværs af faggrænser. 

Organisationens horisontale opbygning. 

I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilken betydning den horisontale opbygning af organi-
sationen AMU Nordjylland har for den interne kobling. Tidligere har vi været inde på, at 
der er visse problematikker forbundet med den decentrale struktur i forhold til koblingen 
mellem ledelsen og medarbejdere på det vertikale sigte, så den problematik vil ikke blive 
berørt her. Det, der derimod er i fokus kan inddeles under følgende emner; knopskydnin-
ger i organisationen, hvor der vil blive set nærmere på betydningen af at der er flere grup-
per, der adskilt fra hinanden arbejder med det samme på forskellige vilkår, dernæst hand-
ler det om projektgrupper, og sidst om de meget alsidige opgaveporteføljer, som der er 
flere medarbejdere, der oplever at have. 

 

• Knopskydninger i organisationen. 

Som vi så det i organisationsbeskrivelsen af AMU Nordjylland, så har man ud over op-
bygningen med de 7 kompetencecentre også en slags virksomheder i organisationen i form 
af IDV-grupper, der i endnu højere grad end de øvrige grupper er selvstyrende, og som 
tillige fungerer på andre vilkår, idet de er økonomistyret frem for styret af undervisnings-
normen (som handler om at være forpligtet til at skulle undervise et bestemt antal timer 
om året, hvor kravet til de økonomistyrede grupper er, at de balancerer deres indtægter og 
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udgifter). IDV-grupperne er vigtige for AMU Nordjylland på flere måder; det er som tid-
ligere nævnt indtægterne fra deres aktiviteter, der i realiteten muliggør, at man gennemfø-
rer et alsidigt og varieret AMU-program, idet AMU-aktiviteterne ikke kan finansieres af 
taksterne alene. Derudover er det også af stor betydning for AMU Nordjylland, at man kan 
tilbyde virksomhederne kurser, der er rettet mod den specifikke virksomhed i supplement 
til det øvrige udbud af AMU-kurser. Således er IDV-grupper af stor betydning for det kva-
lificerede kursusudbud, fordi de på den ene side muliggør, at man breder sine AMU-
aktiviteter ud, selvom det giver underskud, og fordi det er med til at give virksomhederne 
en god service, at man både kan få arbejdsmarkedsuddannelser med VEU-godtgørelse og 
IDV-kurser på samme institution.  

Der er derfor gode grunde til at have IDV-grupper i en institution som AMU Nordjylland, 
men samtidig er der også nogle problematikker knyttet til det at have grupper internt i en 
organisation, som fungerer på andre vilkår end de øvrige. Disse problematikker bliver på 
AMU Nordjylland forstærket af, at flere af IDV-grupperne beskæftiger sig med organisa-
tionsudvikling, hvilket der samtidig er en AMU-gruppe, der arbejder med, nemlig Kompe-
tencecenter for organisationsudvikling. Der er således flere grupper, der arbejder med or-
ganisationsudvikling, Kompetencecenter for organisationsudvikling, Team Support, HY-
TEK og VIPRO17, hvoraf det kun er kompetencecentret, der fungerer på AMU vilkår, 
mens de øvrige er IDV-grupper. Det skal nævnes, at grupperne ikke arbejder med organi-
sationsudvikling på samme måde eller efter samme principper, men det kan konstateres, at 
der gennem tiderne har været og fortsat er meget snak om, hvorfor man ikke samler disse i 
en fælles enhed og om, hvorfor man ikke fungerer på samme vilkår.  

En medarbejder siger:  

”Der er mange ting, jeg ikke forstår, (…) jeg forstår heller ikke, hvor-
for de tre grupper ikke er slået sammen, når vi nu beskæftiger os med 
det samme(…) men det tror jeg ikke man tør.” 

 

En af grundene til, at man oplever en form for spild p.g.a. de forskellige grupper, er, at 
dem, der er ansatte i IDV-grupperne er ansatte på andre vilkår, hvor de blandt andet får en 
højere løn. Direktøren er opmærksom på problematikken: 

 

”Dem, der er på fagene, stiller jo også spørgsmål ved, at når vi vil 
give nogle incitamenter til dem, der vil flytte sig og gå ind i nye om-
råder og har nogle andre arbejdsvilkår, eksempelvis HYTEK har 
nogle andre arbejdsvilkår, de arbejder anderledes og så tjener de 
mange flere penge. Og så siger man på fagene; ’ hvorfor skal vi ikke 
have det samme?’. Men sådan er det sgu´ hele tiden, når man begyn-
der at flytte noget, så er det også noget med at flytte på nogle incita-
menter og nogle strukturer, der skal understøtte det, og så skaber 
man de her problemer.” 

 
17  Team Support arbejder med organisationsudvikling med en systemisk tilgang, de benytter sig gerne af 
naturen i deres arbejde. HYTEK har både en HR afdeling og en afdeling der udbyder IDV inden for elektro-
nik, deres HR afdeling er inspireret af NLP teori. VIPRO arbejder med LEAN. 
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En ansat i en IDV-gruppe beskriver, hvordan han oplever, at hans kollegaer i de andre 
grupper er misundelige: 

 

”’åhh I tjener så meget’ men de glemmer, at vi er derude, mens de 
sidder hjemme hos deres familier. Der er masse misundelse i det, det 
er pisse frustrerende.” 

 

Når denne medarbejder siger, at de er derude, mens kollegaerne er hjemme hos deres fa-
milier, er det fordi, at de i IDV-grupperne har en højere ugentlig arbejdstid, end de øvrige.  

Det er således et faktum, at der skabes en form for splid i organisationen, som både har 
rod i, at der uenighed om, om det er godt eller dårligt, at de grupper, der arbejder med or-
ganisationsudvikling ikke er en del af samme faggruppe, og fordi man arbejder på forskel-
lige vilkår. Der skal heller ikke herske tvivl om, at forskellene i vilkår reelt betyder noget 
for gruppernes respektive positioner i organisationen; en ansat i en IDV-gruppe beskriver 
her betydningen af, at de som gruppe tjener en del penge til huset: 

 

”Vi får også lov til at have vores eget liv i det her, fordi vi netop laver 
de penge.” 

 

Det påvirker organisationen som helhed, at der er nogen, der gennem denne økonomisty-
ring og indtjeningen til det samlede hus, får en anderledes position end de andre, og de 
påvirker dem også til at drømme om eller overveje, om man måske skulle gøre det samme 
i egen gruppe. Denne overvejelse gøres ikke kun af medarbejdere indenfor organisations-
udvikling men også i andre kompetencecentre:  

En faglærer siger: 

”Nogen gange så snakker vi om, at det måske var nemmere, hvis vi 
kørte lidt ligesom Team Support ik´; at vi havde vores egen økonomi 
og sådan, men jeg tror ikke vi orker det stykke arbejde. Vores kunder 
de har heller ikke penge nok til det.” 

En anden faglærer siger: 

”Vi kunne da godt tænke os at få økonomien totalt lagt ud, så vi i ste-
det for at være styret af en undervisningsnorm, at vi så var styret af 
økonomi, det er eksempelvis Team Support og HYTEK jo.” 

 

Der er ingen tvivl om, at det påvirker den interne kobling i organisationen AMU Nordjyl-
land, at der er disse forskelle mellem grupperne og deres virkebetingelser. Dette er for-
mentlig både affødt af de reelle forskelle mellem gruppernes vilkår, men også af at der 
tilsyneladende ikke er så stor gensidig forståelse grupperne imellem om, at de hver især 
udgør et vigtigt bidrag i en samlet helhed. Man kunne forestille sig, at der kunne komme 
en bedre kobling mellem de forskellige grupper, der agerer på forskellige vilkår, hvis der 
blev udviklet en fælles kultur, hvor man for det første fik en større viden om hinanden og 
dermed også respekt for, at de forskellige typer af grupper er nødvendige for organisatio-
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nen som helhed. Det kan lyde luftigt at pege på, at der mangler fællesskabsånd, men ikke 
desto mindre er det et element, som tidligere blev sat på tale som en barriere for at arbejde 
bedre sammen på tværs, og det bliver også nævnt i forbindelse med de forskellige typer af 
grupper i huset; en ansat i en IDV-gruppe siger i følgende samtale: 

 

Medarbejder: Der er mange fordomme i forhold til os.  

Interviewer: Hvad skyldes det? 

Medarbejder: Det er manglende viden, og specielt hvis jeg skal pege 
på noget i den her organisation, der mangler, så er det tid til at ud-
veksle viden; altså mødeaktiviteter til reelt at lave en struktur om-
kring det. F.eks. nu kommer der en strategiplan ud, men hvornår er 
det, man søger dialogen, hvornår er det man går ud og har dialog 
med hinanden? Også bare det at få udvekslet viden, vi ved sgu heller 
ikke, hvad de andre laver. 

 

Således kan man slå fast, at der i den horisontale opbygning ligger en fare for løs kobling i 
organisationen, fordi man har valgt at lade organisationen knopskyde, således at man har 
flere grupper, der uafhængigt af hinanden arbejder indenfor de samme områder og dertil 
har forskellige arbejdsbetingelser. Denne fare for løs kobling er mellem nogle dele af hu-
set en realitet, og den bliver forstærket af, at man ikke har tilstrækkeligt kendskab til hin-
anden.  

I det følgende vil vi se på, hvordan det at have projektgrupper i organisationen påvirker 
den interne kobling. 

 

• Projektgrupper i organisationen. 

I det indledende afsnit om koblingsbegrebet, bliver det beskrevet, at der ifølge Kjell Arne 
Røvik er en risiko for løs kobling forbundet med at have projektgrupper i en organisation. 
Faren for løs kobling ligger i, at de udviklingsprojekter, som projektgruppen arbejder med, 
kommer til at leve sit eget liv uden at blive integreret i den øvrige organisation. Dermed 
kan der over tid opstå grupperinger, der internt i organisationen arbejder efter helt forskel-
lige eller endog modstridende handlerationaler. 

Spørgsmålene i denne forbindelse er, om man på AMU Nordjylland benytter sig af dette 
med at nedsætte mindre projektgrupper i forbindelse med udviklingsprojekter, og om man 
i så fald formår at få disse integreret i den øvrige organisation. Det første må man svare ja 
til; man er på AMU Nordjylland ikke bange for at gå ind i nye projekter og sætte udvik-
lingstiltag i gang, hvilket ofte sker i regi af projektgrupper. Det næste spørgsmål om man 
formår at udbrede det arbejde, som sker i projektgrupperne, til huset som helhed, er svære-
re at svare på. I interviewmaterialet er der mange, der taler om, at der i gruppen af medar-
bejdere ligesom findes to typer; dem der er med på noget nyt, og dem, der holder mest af 
det kendte. En centerchef beskriver, hvordan det opleves, at der er nogen, der i høj grad 
ønsker at kaste sig ud i noget nyt, men at de ofte kommer til at trække et stort læs, fordi 
der er andre, der i højere grad venter på at de nye tiltag ”går over”. Man kunne således 
godt forestille sig, at der internt på AMU Nordjylland kan være ganske forskellige handle-
rationaler og ganske forskellige forståelser af, hvad AMU er og gerne skal være; der kan 
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være langt fra de omstillingsparate og udviklingsivrige til dem, der holder mest af et byde 
kursister indenfor på skolen til et godt fagligt kursus taget fra repertoiret på hylden. 

Et aktuelt eksempel på et udviklingsprojekt er jo Kompetencecentret, som har AMU Nord-
jylland som hovedinstitution, og således har man her ledelsen af projektet. Man kan derfor 
mene, at hvis der var nogen af Kompetencecentrets partnere, der skulle have forudsætnin-
ger for at integrere projektet i det øvrige hus, så var det AMU Nordjylland. Men sådan er 
det ikke gået; der er en mindre gruppe af medarbejdere, der arbejder med selve projektet, 
og her er der tale om virksomhedskonsulenter, projektlederen, stab og direktør, de øvrige 
medarbejdere er ikke som sådan involveret i realiseringen af projektet. Samtidig kan man 
ud af interviewmaterialet udlede, at de øvrige medarbejdere heller ikke kender meget til, 
hvad Kompetencecentret går ud på. Der er nogen, der har hørt en smule om det, og der er 
andre, der slet ikke kender det. Dertil er der ikke nogen, der opfatter det sådan, at deltagel-
sen i Kompetencecentret stiller nye krav til deres måde at agere på i forhold til virksomhe-
derne. Det står således klart, at de tanker og intentioner om gensidighed og samarbejde 
mellem Kompetencecentrets institutioner i realiteten i denne udviklingsfase skal virkelig-
gøres af de tilknyttede virksomhedskonsulenter, på trods af at der jo også er faglærere ude 
og foretage opsøgende arbejde på virksomhederne. Der er således ikke tale om, at man 
som samlet hus er gået ind i projektperioden og har fået diskuteret igennem, hvad de tan-
ker og værdier, der ligger i Kompetencecentret, stiller af krav om ændringer i adfærd på 
alle niveauer i huset. Her kan man igen trække begrebet om passendeheds-logik ind; for 
hvis man ønsker at mennesker i en organisation skal indoptage nye former for handlemå-
der, så er det ikke nok med en generel information om, at der er slået nye takter an; det 
kræver dialog og tid før nye handlemåder bliver meningsfulde og passende.  

Med Kompetencecentret som eksempel kan man således anskueliggøre, at der meget let 
kan følge løs kobling med projektarbejde i en organisation, hvis ikke man som organisati-
on gør en særlig indsats for at integrere de ting, som projektgrupperne arbejder med. Men 
samtidig kan det også blive krævende for en organisation hele tiden at forholde sig til nye 
projekter, fordi det i høj grad er sådan, man i øjeblikket finansierer udviklingstiltag. En 
stabsmedarbejder beskriver den situation således: 

 

”Problemet det er, at pt. der er der penge i projekter, der er penge i 
puljer, men der hvor man siger, at det skal være en integreret del af 
vores arbejde, det er der ikke penge til. Nu kan du se, at vi prøver no-
get opsøgende arbejde i forhold til Kompetencecentret, men det er en 
bevilling, som løber ud. Altså det vi har behov for, det er selvfølgelig 
at lave nogle udviklingsprojekter, hvor man finder ud af, hvad der er 
godt og hvad er skidt, og derefter hvad det er for noget, vi skal satse 
på i forhold til at få det implementeret i en drift. For hvordan er det 
ellers vi får implementeret de fine erfaringer?” 

 

Der ligger således en problemstilling omkring den udbredte brug af én-gangsprojekter, der 
i sig selv kan være gode, men hvis svaghed er, at de ikke efterfølgende tænkes ind i drif-
ten, således at der er økonomi til at omsætte erfaringerne i praksis og dermed udbrede dem 
til den øvrige organisation. Den problemstilling spiller således en rolle for AMU Nordjyl-
land, i forhold til at det ofte vedbliver at være de samme medarbejdere, der stifter bekendt-
skab med det nye, som ikke i tilstrækkelig grad integreres i organisationen. Der er således 
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en risiko forbundet med denne måde at finansiere og organisere udviklingstiltag på, som 
viser sig at være ganske reel for AMU Nordjylland. Det betyder ikke, at man skal afholde 
sig fra at kaste sig ud i projekterne, for deri ligger jo en oplagt mulighed for at skabe bedre 
kobling mellem udbud og efterspørgsel efter VEU, idet at man ikke er bange for at kaste 
sig ud i noget nyt og lære af det. Det ønskelige for AMU Nordjylland var i denne sam-
menhæng nok i højere grad en forandring i den praksis, der er omkring finansieringen, i 
retning af fast og længerevarende finansiering med indregnet økonomi til implementering 
af erfaringerne i praksis og daglig drift. Derigennem kunne man få et større udbytte af 
projektarbejdet.  

 

• Alsidige opgaveporteføljer.  

Det næste emne, der skal tages op her i afsnittet om kobling, løs kobling eller de-kobling 
horisontalt i organisationen, er, at der i materialet er meldinger om, at der er nogen, der 
oplever at have meget alsidige opgaveporteføljer, hvilket vil sige, at de skal gabe over 
ting, som de måske ikke er de bedst kvalificerede til.  

En faglærer fortæller her om alsidigheden i arbejdet, der går fra det opsøgende arbejde, 
planlægning og afholdelse af kurser, og dertil udformning af materiale til markedsføring 
samt den mere langsigtede strategiske udvikling af jobområdet: 

 

”I arbejdet ligger jo også meget det med at gå ud og afdække be-
hov(…)og snakke med dem om; ’hvad er det for en udvikling, I har 
gang i nu, og hvad har I brug for, for at komme videre med det?’ og 
så lave forslag til, hvordan man kan løse det, og så få planlagt kur-
serne og få afviklet dem. Så sådan at være med i hele processen. Men 
også, i går sad jeg lige og lavede noget materialer til pjecer, altså til 
markedsføring. I gruppen har vi også haft tradition for at opsøge el-
ler at planlægge, og udpege de nye områder, så vi kan få noget mere 
arbejde.” 

En virksomhedskonsulent siger om deres arbejde: 

”Der er uger, hvor jeg laver meget administrativt, fordi det har vi ik-
ke lige nogen, der tager sig af, f.eks. hvis vi snakker kampagner og 
større tilbud, det er os selv, der gør det, så har vi nogen gange haft en 
til at hjælpe med at pakke kuverter, men vi er altså også vores egen 
sekretær og mødebookere og så videre. (…) Vi har haft et ønske om 
at få en sekretær tilknyttet konsulentgruppen som så kunne være be-
hjælpelig med at få booket møder, som er meget tidskrævende, eller 
også hjælpe med praktisk arbejde med at få skrevet tilbud og sådan.” 

 

Her ses således to medarbejdere, der beretter om at varetage meget alsidige opgaver. Det 
er ikke sikkert, at det er det generelle billede, men man kan sige at en afgørende forudsæt-
ning for at en organisation fungerer på en koblet måde, er, at medarbejderne er kvalifice-
rede til at varetage alle deres opgaver. Man kunne få fornemmelsen af, at der kunne ske at 
blive brugt unødige resurser på nogle dele af arbejdet, fordi den enkelte skal spænde over 
for meget. Som virksomhedskonsulenten siger, ville det opleves som en effektivisering af 
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deres arbejde, hvis nogle af de administrative opgaver blev varetaget af en sekretær. Som 
allerede nævnt, er det ikke sikkert, at det billede passer generelt på organisationen, men 
det kan være værd at overveje, om der bruges unødig energi og tid på nogle typer af ar-
bejdsopgaver, fordi eksempelvis faglærere og konsulenter ikke som sådan er uddannet til 
disse.  

Nu har vi fået indblik i, hvad der ligger af farer for løs kobling i den horisontale opbyg-
ning af organisationen. Der er mange hensyn at tage; man ønsker grupper, der kan agere 
på nye måder og som sådan kan være med til at fremtidssikre institutionen, men samtidig 
skaber det løs kobling mellem disse grupper og de oprindelige, der agerer på almindelige 
vilkår. Man er tillige ivrig efter at udvikle organisationen og er ikke bange for at kaste sig 
ud i nye projekter, men deri ligger en indbygget fare for, at man får skabt en mindre for-
trop af udviklingsivrige entusiaster, der ikke nødvendigvis formår at forplante entusiasmen 
til det øvrige hus, hvor der således over tid udvikles forskellige og endog modstridende 
handlerationaler blandt medarbejderne.  

I det følgende vil vi se på en aktør i AMU-systemet, som kan være med til at opkvalificere 
det grundlag, som AMU Nordjylland prioriterer sit udbud på baggrund af, nemlig de loka-
le uddannelsesudvalg. 

De lokale uddannelsesudvalg 
De lokale uddannelsesudvalg kan være meget givtige samarbejdspartnere i forhold til ud-
formning af kursusudbudet. Intentionen er, at det skal være dem, der besidder kapaciteten 
til at indsamle arbejdsmarkedsanalyser og anden relevant information om både de kort- og 
langsigtede udviklingstendenser inden for de respektive brancher, og omsætte denne viden 
til adækvate strategier. Samtidig har udvalgenes repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgi-
ver og –tagers side kontakt med praksis, og kender til de konkrete forhold ude i virksom-
hederne, og dette giver tillige en mulighed for AMU Nordjylland som organisation for at 
få fornemmelse af, hvad der sker i praksis inden for deres fagområde. Ydermere så er det 
engagement, der lægges i udvalgene af medlemmerne med til at signalere overfor omver-
denen, at man som repræsentant fra pågældende organisation bakker op om institutionens 
aktiviteter, hvilket er med til at give legitimitet hos både arbejdsgivere og –tagere, hvis der 
vel at mærke at tale om et stærkt og helhjertet engagement.  

Hvis man vender blikket mod de lokale uddannelsesudvalg, der er tilknyttet AMU Nord-
jylland, så er det slående, at der i interviewene ikke er interviewpersoner, der af sig selv 
beretter om samarbejdet med udvalget eller nævner, hvordan man bruger udvalget ved til 
tilrettelæggelsen af kursusudbudet. Direkte adspurgt om de lokale uddannelsesudvalgs 
arbejde er svaret, som det også er blevet nævnt tidligere, at det er meget varierende, hvor-
dan udvalgene fungerer. Der er udvalg, som spiller en vigtig rolle i at få defineret udvik-
lingen og dermed indsatsområderne inden for deres fagområder, mens der inden for andre 
er tale om decideret de-kobling mellem udvalgene og så udviklingen af AMU Nordjyl-
lands udbud. Det er ikke muligt her at afgøre, hvor udbredt den løse kobling til de lokale 
uddannelsesudvalg er, men det er klart, at der ligger et vigtigt potentiale for institutionen i 
at få rettet op på dette. Som institution har AMU Nordjylland meget at vinde ved velfun-
gerende uddannelsesudvalg ikke mindst i lyset af, at man med decentraliseringen selv skal 
kunne foretage analyser af VEU-behovene inden for alle centrets fagområder. Man kan 
omkring de lokale uddannelsesudvalg tilføje, at man muligvis i AMU-systemets opbyg-
ning har lagt en meget vigtig opgave i hænderne på nogle aktører, som ikke pr. definition 
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er kvalificerede til at løfte den. Det drejer sig om opgaven med at informere institutionerne 
om virkeligheden i de respektive brancher og opgaven med at omsætte relevante analyser 
til konkrete strategier i relation til vilkårene i branchen. Det er ikke nødvendigvis sådan, at 
en repræsentant fra en given virksomhed eller fagforening har overblik over branchen som 
sådan, og det kan være med til at forklare, hvorfor kvaliteten af de lokale uddannelses ud-
valgs arbejde er svingende.  

Opsamling 
Hvis man skal samle op på afsnittet om den horisontale kobling i organisationen AMU 
Nordjylland, så er der flere indtryk, der står tilbage. Man har indtrykket af en levende or-
ganisation, hvor der er mange aktiviteter, og hvor der er en udbredt initiativrighed. Man 
har samtidig også indtryk af, at der er et godt samarbejde mellem virksomhedskonsulen-
terne og faglærerne, hvilket må siges at være overordentligt vigtigt for, at bevægelsen fra 
virksomhedskontakten og behovsafdækning til udformning, afholdelse og opfølgning på 
kurser, sker på en koblet måde. Dog er der i denne relation også barrierer for den gode 
kobling; virksomhedskonsulenterne oplever indimellem, at ikke alle faglærere griber de 
bolde, der bliver kastet, og samtidig er det svært at tænke på tværs af faggrupper og dele 
ud af personlige netværk. Dette er svært for faglærergrupperne, men der ses også barrierer 
på ledelsessiden, hvor man ikke har indarbejdet rutiner for, hvem der tager ledelsesansva-
ret, når der er flere kompetencecentre i spil på en gang. Som forklaring på disse barrierer 
kan man både finde den incitamentsstruktur, der ligger i måden, man overvåger faggrup-
pernes undervisningstimetal, og man kan finde den i, at man ikke har tilstrækkeligt kend-
skab til hvilke kvalifikationer, kolleger fra andre faggrupper har.  

At man ikke har tilstrækkeligt kendskab til og kontaktflader mellem faggrupperne er et 
tema, som kommer op i forskellige sammenhænge; det er centralt i forhold til at forstå de 
barrierer, der ligger for god kobling i det tværgående samarbejde, men det spiller også ind, 
når man skal forstå den splid der er mellem IDV-grupperne og AMU-grupperne. Der er 
manglende kendskab til hinanden, og hos nogen er der også manglende forståelse for, at 
det kan være rigtigt, at der skal være grupper i huset, der har andre vilkår end flertallet. 
Hvis man trækker trådene til afsnittet om den vertikale kobling, så så man også der, at det 
indimellem kneb med forståelsen mellem ledelse og medarbejdere, hvor dialogen var for 
svag. Man kan sige, at organisationen er præget af, at man ikke bredt deler en fælles for-
ståelse af, hvad der giver god mening og dermed passende adfærd, når det kommer til, 
hvad organisationen er og i fremtiden skal være. Denne mangel på en fælles forståelses-
ramme ser i analysen ud til i høj grad at være en barriere for god kobling. Der er i den for-
bindelse også flere medarbejdere, der taler åbent om, at man mangler dialog medarbejder-
ne imellem og mellem ledelse og medarbejdere.  

De eksternt givne vilkår 
I dette afsnit flyttes fokus fra, at det i de foregående to afsnit har handlet om graden af 
kobling henholdsvist vertikalt og horisontalt i organisationen AMU Nordjylland, til at vi 
her vil se på, hvordan man på AMU Nordjylland forholder sig til to af de centrale ramme-
betingelser for AMU, nemlig de fælles kompetencebeskrivelser og takstsystemet.  
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De fælles kompetencebeskrivelser 
De fælles kompetencebeskrivelser (FKB) blev nævnt i begyndelsen af denne rapport i be-
skrivelsen af Nyt AMU, og de går i korte træk ud på, at man fra at tænke i enkeltuddan-
nelser tilknyttet de forskellige brancher med Nyt AMU tænker i disse fælles kompetence-
beskrivelser, der i stedet retter sig mod genkendelige jobområder på arbejdsmarkedet. Til 
hver kompetencebeskrivelse er der knyttet en bred vifte af AMU-uddannelser og udvalgte 
enkeltfag fra de erhvervsrettede grunduddannelser. Der er pt. omkring 140 fælles kompe-
tencebeskrivelser. 

På AMU Nordjylland oplever man det nye AMU koncept som en rigtig god ramme for at 
kunne skabe et kvalificeret og fleksibelt AMU udbud. Denne oplevelse går igen hos både 
ledelse, stab og faglærere. En stabsmedarbejder siger:  

 

”Nu sidder vi med et AMU koncept, som jeg egentlig synes er et fan-
tastisk godt uddannelsesprogram, fordi hvis man ser konceptet i sin 
helhed, så er det næsten ikke den ting, du ikke kan dække, hvis altså 
du forstår at anvende det kreativt. Førhen måtte folk jo ikke springe 
fra branche til branche, var man inden for en branche, så skulle man 
holde sig der, men nu er der frit slag, nu kan du tage uddannelsesmål, 
hvis du vel at mærke har skolegodkendelsen eller kan låne en skole-
godkendelse, og med lidt fantasi og kreativitet så kan jeg næsten ikke 
se den del, du ikke kan løse via konceptet. Det er et fantastisk ud-
gangspunkt, dér må jeg sige, der er rammebetingelserne i orden lige 
på det felt, der er der virkelig mange muligheder.” 

En faglærer siger samstemmende: 

”Idéen med at der opstår et uddannelsesbehov et eller andet sted, at 
man så beskriver et nyt kursus tilknyttet en FKB, sender det ind og så 
er det godkendt efter 6 uger, hvis der ellers ikke er noget at komme 
efter, den er jo genial. Det er jo klart med til, at vi kan handle hurtigt, 
reagerer hurtigt overfor et behov, der opstår. Hvor det førhen skulle 
igennem det ene og det andet og det tredje og det fjerde…” 

  

Det nye AMU koncept er således ikke blot en god idé, det opleves også at fungere godt i 
praksis; man kan virkelig mærke forskel i form af en større grad af fleksibilitet og smidig-
hed i systemet. Dette er en afgørende god forudsætning for at kunne skabe et kvalificeret 
udbud, der må således siges at være god kobling mellem intentionerne og de muligheder, 
man bliver givet.  

Takststyringen 
Oplevelsen af de fælles kompetencebeskrivelser som rammebetingelse er således positiv 
på AMU Nordjylland, men det samme kan desværre ikke siges om den måde, man finan-
sieres på gennem takststyringen. Tværtimod opleves økonomien for det første at være me-
get stram og dermed en barriere for at skabe det brede udbud, og for det andet opleves det, 
at der i måden, man finansieres på, er nogle ubalancer i forhold til de opgaver, man skal 
løse. 
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Direktøren giver sit syn på sagen: 

”Ved at vi bliver flyttet i Undervisningsministeriet, så bliver der en 
anden fokusering, hvor der er meget lidt fokus på det arbejdsmar-
kedspolitiske(…) i dag er al indsats overladt til egne institutioner, og 
fokusområder i forhold til Undervisningsministeriet er økonomi og 
institutionsdrift. Der er mere fokus på, at vi kommer ud med et positiv 
økonomisk resultat, end at vi løser den arbejdsmarkedspolitiske op-
gave, og det synes jeg er galt. Det er galt, hvis incitamentsstrukturen 
er tilrettelagt, ikke ud fra hvordan vi løser opgaven, men bare at vi 
egentlig gennemfører noget uddannelse(…)Det er bedre, at vi gen-
nemfører dobbelt så mange gaffeltruck kurser, end at vi kører vogn-
turekurser, som giver underskud. ” 

Og senere: 

”I stedet for at enkelte skoler går ud og gør noget, så mangler der 
sådan noget samlet, hvor man siger: ’Vi er et politisk redskab, vi er et 
arbejdsmarkedspolitisk redskab, der har nogle samfundsmæssige 
forpligtigelser og dem løser vi. Vi er ikke bare købmænd!’, Vi er for 
mig at se mere end bare købmænd.” 

En virksomhedskonsulent beskriver, hvordan det er svært at handle på en fremtidsrettet 
måde og f.eks. prioritere den virksomhedsforlagte undervisning, fordi udgifterne til dette 
ikke finansieres fuldt ud af taksterne: 

 

”De overordnede økonomiske rammer trænger nok til et kraftigt ef-
tersyn, så det svarer til, hvad der er virksomhedernes behov og øn-
sker, og hvis virksomhederne ønsker mere uddannelse ude (på virk-
somhederne), så er det klart, at så skal der også være nogle økonomi-
ske rammer, der gør, at vi kan sige ja tak til de opgaver. Altså det gør 
vi selvfølgelig også i dag, men hvis vi står i en situation, hvor vi skal 
vælge, så kan det da godt være, at vi vil vælge den fra, selvom den 
måske var mere fremtidsrettet set i et andet perspektiv.” 

 

En stabsmedarbejder fortæller, hvordan den økonomiske situation, ser ud fra sin position: 

 

”Hvis du skal ud og nå de små og mellemstore virksomhederne, så 
skal man altså ud, og det er et benarbejde, og du skal ud og bearbej-
de dem, og du skal være risikovillig. For der er ingen, der siger, at du 
får smæk for skillingerne, der ingen der siger, at alt det der, du inve-
sterer, at du får det tilbage, men det er ligesom et vilkår, der ligger i 
selve opdraget. Og i taksterne er der jo ikke afsat noget til det opsø-
gende arbejde, der er ikke noget til en før og efter fase.”  

Og senere: 

”Selveje det er en god ting, hvis ellers rammebetingelser og regelsæt 
er i orden, hvis ikke det er i orden, så kan selveje være enerverende, 
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så kan det virkelig være en svøbe, for så kan du ikke forvalte dine ting 
visionært.” 

 

Det er gennemgående hårde ord, takststyringen får med på vejen. Man kan sige, at konse-
kvenserne af den nuværende finansieringsform opleves negativt mange steder i organisati-
onen, og at de kommer til syne på forskellige måder. Som det fremgår af citaterne oven-
for, så har den nuværende takstfinansiering den konsekvens, at man kommer til at fokuse-
re så meget på økonomi, at hensynet dertil bliver sat højere end hensynet til det kvalifice-
rede udbud. Man tilskyndes indirekte til at afholde billige kurser, og også til at holde så 
megen aktivitet på selve institutionen som muligt, fordi der ikke er finansiering til de eks-
tra udgifter, der er forbundet med at afholde kurser ude på virksomhederne, ligesom nye 
udviklingsorienterede initiativer bremses af økonomi. Med andre ord, så bliver den nuvæ-
rende finansieringsform i høj grad adfærdsstyrende. Der er således god grund til at tro, at 
der i takststyringen ligger indbyggede barrierer for at leve op til intentionerne i Nyt AMU 
og altså også barrierer for koblingen mellem udbud og efterspørgsel. Samtidig har det til-
lige den konsekvens, som direktøren også talte om, at man ikke i så høj grad fungerer som 
et arbejdsmarkedspolitisk redskab. Tværtimod så bliver institutionernes succes afhængig 
af, om man kommer igennem året uden røde tal på bundlinjen, og ikke i så høj grad om 
man har nået de overordnede målsætninger. Altså de målsætninger, som kommer til ud-
tryk i udbudspolitikken om at ville give virksomhederne de nødvendige kompetencer, at 
medarbejderne bliver klædt på til enten at fastholde deres job, at blive i stand til at vareta-
ge nye jobfunktioner eller at få et helt nyt arbejde, og at ledige må få tilført kvalifikationer, 
der fører til jobs. Således kan man sige, at de institutionelle betingelser bliver dysfunktio-
nelle i forhold til at løfte den arbejdsmarkedspolitiske opgave, der er en del af AMU-
systemets formål, idet den finansielle styring resulterer i uhensigtsmæssig adfærd.  

Samtidig så vi tidligere i rapporten, at der er et stort potentiale for en forbedret kobling 
mellem de behov, virksomhederne har, og AMU Nordjyllands kursusudbud, hvis der var 
finansiering til både før-, under- og efter-aktiviteterne, hvor der i dag hovedsagligt er pen-
ge til selve kursusafholdelsen. Det kom tillige frem i analysen, at man havde problemer 
med at arbejde tilstrækkeligt meget sammen på tværs af faggrupper, og at en væsentlig 
grund dertil var, at faggrupperne er pressede på undervisningsaktiviteten, som er den de 
fortløbende måles på. Man har således en incitamentsstruktur, der ikke befordrer det tvær-
gående arbejde, og denne incitamentsstruktur er bundet op på den nuværende takstfinan-
siering og det store fokus på økonomi, hvor man er mere optaget af, at faggrupperne hol-
der deres aktivitet, end om de i fællesskab har leveret de bedste ydelser. Der kan således 
ikke herske tvivl om, at den nuværende takststyring opleves som værende en barriere for 
at skabe et kvalificeret udbud.  

Tværgående opsamling på analysen 
Som overskriften antyder, så vil opsamlingen på analysen blive tværgående, hvilket vil 
sige, at de problemstillinger omkring henholdsvis muligheder og begrænsninger for kob-
ling i AMU Nordjyllands håndtering af udbud, som er fremkommet i analysens forskellige 
afsnit vil blive behandlet på tværs. Derefter rejses fire spørgsmål, som er fremkommet på 
baggrund af analysens fund. Disse vil kort blive diskuteret, inden vi i næste afsnit vil flytte 
fokus fra casens specifikke niveau til der generelle spørgsmål om best practice omkring 
udbudshåndtering. 
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I første del af analysen, så vi en bestyrelse og ledelse, der i enighed havde sat nogle mål 
og udviklet nogle strategier, der på mange områder synes at matche de udfordringer, som 
AMU Nordjylland står overfor. Der er således et godt udgangspunkt for organisationen i 
og med, at man på ledelsessiden har en god forståelse for, hvilke indsatområder, man skal 
have fokus på for at nå de overordnede mål for institutionen, og ikke mindst hvilke strate-
gier der skal til. I strategiplanen er der mange vigtige indsatsområder omkring systemati-
seringen af det opsøgende arbejde, en ekstra indsats for de små og mellemstore virksom-
heder og en styrkelse af de lokale uddannelsesudvalg, ligesom man er opmærksom på vig-
tigheden af at agere som en samlet enhed, hvor man samarbejder på tværs, når arbejds-
markedet skal serviceres. Med andre ord; i ledelsens og bestyrelsens analyser og strategier 
er der god kobling til institutionens udfordringer. 

Således har man et godt strategisk udgangspunkt, for at kunne yde en koblet indsats i ud-
budshåndteringen, men, som det fremgår af analysen, så lykkes det ikke fuldt ud at nå må-
lene; man agerer eksempelvis ikke så systematisk, som man gerne ville, man har ikke fået 
opbygget netværk mellem de små og mellemstore virksomheder, og det er overordentlig 
forskelligt, hvor givtigt samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg er, ligesom man 
slet ikke samarbejder internt på den måde, som institutionen har brug for.  

Der sås således en løs kobling mellem på den ene side de overordnede mål for institutio-
nen, og på den anden den praktiske virkeliggørelse af disse. Dette førte i analysen til en 
afsøgning af de muligheder og barrierer, der ligger internt i organisationen for at handle på 
en koblet måde i forhold til udbudshåndteringen. Der kom mange emner op, og der var 
ikke entydighed i, hvor stærk koblingen var inden for de forskellige områder. Dette er nok 
meget karakteristisk for en stor organisation som AMU Nordjylland; der kan være kobling 
inden for et område i en del af organisationen, mens der inden for samme område et andet 
sted i organisationen tilnærmelsesvist er tale om de-kobling. Hvis man alligevel vil forsø-
ge at tegne billedet op på det overordnede plan, så kan man opridse henholdsvist de mu-
ligheder, man i analysen så både vertikalt og horisontalt i organisationen, og de begræns-
ninger, der tillige var:  

I analysen ses muligheder for god kobling i AMU Nordjyllands udbudshåndtering ved: 

- At bestyrelsen samarbejder godt både parterne imellem og med direktø-
ren for AMU Nordjylland. 

- At bestyrelsen og ledelsen har foretaget nogle kvalificerede analyser af, 
hvad der skal til for at nå institutionens mål.  

- At der synes at være stærke ledelsesresurser tilstede for strategisk sats-
ning.  

- At der er plads til initiativ og kreativitet for medarbejderne. 
- At der er et godt samarbejde mellem virksomhedskonsulenterne og fag-

lærerne. 
- At man har indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed, som sikrer, 

at man kan fastholde det brede kursusudbud, også for de områder, som 
ikke fuldt dækkes af taksterne. 

- At ledelsen er åben og initiativrig overfor at igangsætte udviklingspro-
jekter. 

- At institutionen har gode rammebetingelser i forhold til de muligheder, 
der ligger i de fælles kompetencebeskrivelser. 
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I analysen ses barrierer for god kobling i AMU Nordjyllands udbudshåndtering ved: 

- At der er løs kobling i forholdet mellem ledelsen og medarbejderne. Det 
kommer til syne ved at ledelsen har svært ved at få medarbejderne til at 
implementere ny tiltag. Samtidig har ledelsen ikke særlig godt kendskab 
til medarbejderne, den har f.eks. ikke samlet overblik over deres kvalifi-
kationer, hvilket bevirker: 

- At der ikke sker en overordnet koordination i efteruddannelsen af egne 
medarbejdere. 

- At det ikke er alle de lokale uddannelsesudvalg, der fungerer på en måde, 
hvor de reelt klæder faggrupperne på til at agere optimalt. 

- At decentraliseringen gør faggrupperne så selvstyrende, at de er svære at 
lede; de kan f.eks. vælge udelukkende at fokusere på drift og ikke udvik-
ling, hvis det er det, de vil. 

- At det ikke er alle faglærere, der er gode til at gribe de lidt anderledes 
opgaver, der kommer fra virksomhedskonsulenten, ligesom man kan stil-
le spørgsmålstegn ved, om det er alle de faglærere, der foretager behovs-
afdækning ude i virksomhederne, der har de rette arbejdssociologiske 
kvalifikationer. 

- At der mangler økonomi til at lave konsekvent efter-aktivitet. 
- At man har en incitamentsstruktur i forhold til lærernes arbejde, der til-

skynder dem til at holde aktiviteterne i egen faggruppe og ikke samar-
bejde på tværs. 

- At medarbejderne ikke i tilstrækkelig grad kender hinanden og hinandens 
kvalifikationer, og at de ikke har naturlige mødesteder og samarbejdsfla-
der, der kunne skabe baggrunden for et øget tværgående samarbejde og 
en større forståelse mellem organisationens forskellige grupperinger. 

- At man fra ledelsens side undervurderer betydningen af direkte dialog 
med medarbejderne om institutionens værdi- og opgaveprofil, hvilket er 
særlig vigtigt i tider med forandrede krav til medarbejdernes ageren.  

- At man oplever, at der i takststyringen er en incitamentsstruktur, der har 
større fokus på økonomi end på at få løst den arbejdsmarkedspolitiske 
opgave. 

- At taksternes størrelse er utilstrækkelige til at løfte opgaven professio-
nelt.  

 

Således kan man i denne tværgående opsamling få indtryk af henholdsvis mulighederne 
og barriererne for kobling i AMU Nordjyllands udbudshåndtering. Men derudover rejser 
analysen nogle spørgsmål, som tillige går på tværs af analysens forskellige dele, som det 
er relevant at behandle her, inden vi forlader den specifikke analyse af vores case. 
Spørgsmålene er: Er den løse kobling intenderet eller konsekvens af andre omstændighe-
der? Hvilken betydning har forskellen i de forskellige medarbejdergruppers forståelse af 
organisationens formål og retning? Kan man realisere intentionerne bag Nyt AMU inden-
for de givne rammer? Og sidst: Er det en fordel for AMU Nordjylland at være en del af et 
korporativt system?. 
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Er den løse kobling intenderet eller konsekvens af andre omstændigheder? 
Overordnet har man set, at der flere steder i organisationens virke er løs kobling, og man 
kunne stille spørgsmålet, om dette er udtryk for en bevidst viljesakt fra ledelsens side, el-
ler om der er tale om utilsigtede konsekvenser af andre omstændigheder? Til dette må sva-
ret formentlig være både og. Vi så i afsnittet om knopskydninger i organisationen, at di-
rektøren er bevidst om, at der er en form for splid mellem de, der arbejder inden for sam-
me område men på forskellige vilkår. Det er han klar over, men vælger at bibeholde denne 
organisering, fordi AMU Nordjylland har brug for IDV-grupperne. Dette kunne således 
pege i retning af, at ledelsen i et eller andet omfang accepterer, at de valg, man træffer for 
organisationen, kan føre til løs kobling. Men dette gælder ikke den løse kobling, der finder 
sted på andre områder. Som nævnt ovenfor, sås tillige løs kobling i relationen mellem le-
delsen og medarbejderne, og dette forhold er ikke intenderet fra ledelsens side, men nok 
nærmere en konsekvens af den måde organisationen er organiseret på, hvor de decentrale 
teams, har en så høj grad af selvstyre, at ledelsen har svært ved at få implementeret nye 
tiltag.  

Hvilken betydning har forskellen i de forskellige medarbejdergruppers forståelse af 
organisationens formål og retning? 
Det er slående, at en del af problemerne med den løse kobling i organisationen kan relate-
res til, at man i organisationen ikke i tilstrækkelig grad deler en fælles forståelse af, hvad 
AMU Nordjylland er, og hvilken rolle man som institution gerne vil have. Vi så store for-
skelle mellem ledelsen og medarbejderne, og vi så, hvordan de forskellige grupper af fag-
lærere og konsulenter heller ikke arbejder efter samme handlerationale. Der er flere, der 
giver udtryk for, at de ved for lidt om, hvad de andre grupper har af kvalifikationer, og 
hvad de bruger dem til i praksis. Det er i forbindelse med en snak om det manglende 
kendskab mellem organisationens grupper og mellem ledelse og medarbejdere, at der er en 
konsulent, der giver udtryk for, at der er meget snak i huset, men for lidt dialog. Det er 
nok en meget rammende betragtning, i hvert fald kan man konstatere, at den fælles forstå-
else af, hvilken retning AMU Nordjylland skal udvikles, og hvorfor man skal det, ikke er 
den samme i hele organisationen. Dette kunne formentlig forbedres ved en mere systema-
tisk og direkte dialog og ved indførslen af mere systematiserede samarbejdsflader og læ-
ringsrum mellem grupperne. Spørgsmålet her er, hvilken betydning dette har, og det har 
formentlig den betydning, at der er større sandsynlighed for, at de selvstyrende grupper 
handler på måder, som nok giver mening i deres egen forståelse af, hvad AMU Nordjyl-
land er og bør være, men som ikke nødvendigvis er koblet til de øvrige medarbejdergrup-
per, hvis handlinger sker på baggrund af andre handlerationaler. Med en klar fælles forstå-
elsesramme, ville man således have en større sandsynlighed for at opnå kobling mellem de 
selvstyrende gruppers ageren. 

Kan man realisere intentionerne bag Nyt AMU indenfor de givne rammer? 

Det tredje spørgsmål er, om det i forhold til udbudshåndteringen er muligt at realisere Nyt 
AMU´s intentioner om et kvalificeret udbud inden for de givne rammer? Dette spørgsmål 
kan ikke besvares fyldestgørende her, men det er på baggrund af denne analyse ikke til at 
overse, at nogle af de barrierer, der ligger for det at skabe et kvalificeret udbud, er at finde 
i rammerne. Her har vi set, at det store fokus, der ligger på at drive institutionerne på øko-
nomisk rentabel vis, lægger visse begrænsninger i forhold til at brede udbudet ud til at 
omfatte kurser, der giver underskud, fordi de enten er dyre at afvikle (eksempelvis hvis de 
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er virksomhedsforlagte) eller fordi, der er få kursister på hvert hold. Samtidig er der ikke 
afsat midler til før- og efter-aktiviteter, hvilket bevirker, at disse aktiviteter ikke foregår 
helt så systematisk, som det kvalificerede udbud ville have godt af. En anden problematik, 
der ligger indbygget i rammebetingelserne, er de fælles kompetencebeskrivelser. Dem er 
institutionen på den ene side meget begejstret for, fordi de giver gode muligheder for at 
finde fleksible løsninger, men på den anden side kan de risikere at være så fleksible, at de 
aktiviteter, som foregår i regi af de fælles kompetencebeskrivelser bliver så virksomheds-
bundne, at de burde være IDV-aktiviteter frem for AMU-aktiviteter. Dette kan gå hen og 
blive en hindring for at leve op til Nyt AMUs formål, idet institutionerne kan vælge at 
strække sig meget langt i forhold til at tilgodese virksomhedernes ønsker. Dermed overses 
forpligtelsen til også at varetage lønmodtagernes interesser om, at man som AMU-
udbyder er forpligtet på at tilføre medarbejderne overførbare kvalifikationer. Dette kan – 
hvis det bliver udbredt praksis - på sigt underminere selve ideen med arbejdsmarkedsud-
dannelserne som offentligt finansieret system, og dermed er det et element i rammebetin-
gelserne, man bør være opmærksomme på.  

Er det en fordel for AMU Nordjylland at være en del af et korporativt system?. 
Dette gives der ikke et entydigt svar på her, men man kan sige, at i og med at institutionen 
har en bestyrelse, der bakker op om institutionen og som formår at samarbejde og dermed 
give handlerum, så får AMU Nordjylland utvivlsomt meget ud af, at have en tæt tilknyt-
ning til både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Man får i kraft af denne kon-
takt og de pågældende organisationers kendskab til og loyalitet overfor institutionen en 
slags indflydelsesrige ambassadører blandt både de virksomhedsledere, der skal vælge at 
sende deres medarbejdere på efteruddannelse, og ikke mindst blandt de medarbejdere, der 
skal deltage i kurserne. Denne opbakning til institutionen skal ikke undervurderes, idet 
den giver legitimitet. Samtidig kan AMU Nordjylland drage nytte af den viden og de kon-
takter, som parterne har, dette er i særdeleshed centralt i de lokale uddannelsesudvalgs 
arbejde. Samtidig er det her, vi ser det svage punkt i forhold til AMU Nordjyllands gavn 
af at være en del af et korporativt system; da det som allerede nævnt flere gange slet ikke 
er alle de lokale uddannelsesudvalg, der fungerer efter hensigten. Man kan formulere det 
sådan, at hvis det korporative system virkede i alle led, så ville det være en ubetinget for-
del for AMU Nordjylland at være en del af dette system. Men som det er nu, hvor der er 
flere af de lokale uddannelsesudvalg, der ikke løfter opgaven, så kan man godt forestille 
sig, at der var andre måder, hvorpå man kunne få den nødvendige viden og sparring, som 
skal til for at udvikle et kvalificeret udbud inden for de respektive fagområder. En stabs-
medarbejder udtrykker dette således: 

 

”I forhold til de udvalg, der ikke er så engagerede, var det så ikke 
bedre, hvis vi kunne have nogle uddannelsesgrupper, hvor det var 
nogle ildsjæle, der havde posterne? Ildsjæle fra virksomhederne, nog-
le som havde en interesse i det, i stedet for at det er nogen som mere 
eller mindre automatisk er blevet udpeget fra nogle organisationer, 
fordi sådan er proceduren nu engang. Der ved jeg jo godt, hvad vi 
som institution ville have mest ud af, vi har jo mest ud af de folk, hvor 
vi kan have en kvalificeret dialog i forhold til problemstillinger og 
trends.” 
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Som allerede nævnt er svaret på dette spørgsmål ikke entydigt, for det kunne være meget 
givtigt for en institution som AMU Nordjylland, hvis det korporative system fungerede i 
alle led, men når det nu ikke er tilfældet, så melder spørgsmålene sig, som vi kan se det 
ovenfor, om man skulle finde en anden løsning. At spørgsmålet melder sig er klart, for det 
er indiskutabelt, at institutionen AMU Nordjylland bør have disse sparringspartnere inden 
for brancherne, hvis de skal løfte opgaven med at skabe det kvalificerede udbud.  

Nu har vi således i punktform opridset, hvor vi ser muligheder og hvor vi ser begrænsnin-
ger i AMU Nordjyllands udbudshåndtering på tværs af analysens temaer. Samtidig har vi 
viet lidt ekstra opmærksomhed på fire spørgsmål, som meldte sig efter endt opsummering. 
Alt dette vil i det følgende blive løftet til et mere generelt niveau, hvor de sammenhænge 
eller erfaringer, vi har fået gennem studierne af case-institutionen, bliver bredt ud til gene-
relle opmærksomhedspunkter for udbydere af voksen- og efteruddannelse. 

 





 

Best practice – en konklusion 
Som det blev beskrevet i indledningen, så er udbydere af voksen- og efteruddannelse på 
den ene side forskellige, idet de forskellige typer af udbydere har forskellige historier, de 
har forskellige målgrupper, og institutionerne er en del af forskellige styreformer, hvor det 
ikke er alle, der eksempelvis er partsstyrede. På den anden side så har udbyderne af VEU 
også en del ting, de er fælles om. De er overordnet set fælles om at være forpligtede på at 
servicere arbejdsmarkedet med et kvalificeret udbud af VEU. Samtidig er de fælles om, at 
de som institutioner har selveje og er en del af et decentralt uddannelsessystem, hvor det 
er op til de enkelte aktører at vurdere, hvad det kvalificerede udbud er, og hvordan man 
organiserer sig for at kunne levere dette.  

I analysen har vi haft mange problemstillinger oppe, som sådan set afspejler denne dob-
belthed meget godt: på den ene side er disse problemstillinger specifikke for AMU Nord-
jylland, men på den anden side kan de meget vel tænkes at gå igen på andre uddannelses-
institutioner. Med andre ord, forekommer det realistisk, at læsere med kendskab til andre 
institutioner vil kunne se sig selv eller sin egen institution i nogle af de problemstillinger, 
som AMU Nordjylland arbejder med. Dermed er der også basis for at trække en form for 
læring ud af analysen af vores case-institution, ved at løfte de overordnede dele af analy-
sen op på et mere generelt plan. Det vil vi gøre ved at fremstille nogle forslag til, hvilke 
elementer udbyderinstitutioner bør have med i både overvejelser og praksis for at kunne 
leve op til de samfundsmæssige forpligtigelser, der er forbundet med at udbyde voksen- 
og efteruddannelse. Vi har givet disse elementer overskrifterne: Koblet policy, Koblet or-
ganisation og Koblet praksis, og de vil blive beskrevet i det følgende. 

Koblet policy  

At man som institution opfordres til at udvikle en koblet policy omkring håndteringen af 
udbud betyder, at man som bestyrelse og ledelse kan understøtte det kvalificerede udbud 
ved i udbudspolitik og strategiplaner at forholde sig aktivt til koblingsbehovett. Det vil 
sige, at man bør forholde sig til de betingelser, der er til stede i organisationen for at kunne 
yde en koblet indsats i udbudshåndteringen, og hvilke betingelser man har som mål at 
skabe. Mere konkret kan man sige, at hvis de besluttende lag i organisationerne tænker 
udbudshåndteringen igennem led for led - både vertikalt og horisontalt i deres organisation 
- og reflekterer over, hvilke barrierer og muligheder, der findes der, så stiller det dem i en 
situation, hvor de i højere grad kan gå målrettet ind og understøtte udviklingen i retning af 
bedre kobling i organisationen.  

Vi så på AMU Nordjylland, at ledelsen og bestyrelsen i strategiplanen havde analyseret på 
nogle af de fokusområder, der var vigtige at arbejde med for at kunne levere et godt ud-
bud. Vi så f.eks., at der var opmærksomhed på samarbejdet på tværs i organisationen, at 
man ville styrke de lokale uddannelsesudvalgs arbejde til i højere grad at blive en kvalifi-
ceret sparringspartner, ligesom man generelt ville styrke det opsøgende arbejde. Disse 
analyser var kvalificerede, og de var som tidligere nævnt et godt udgangspunkt for organi-
sationens arbejde. Man kan sige, at AMU Nordjylland med deres analyser allerede har fat 
i nogle af de centrale elementer, som anbefalingen om en koblet policy handler om, men 
samtidig er der noget, som de ikke har med. Det man ikke har med, og som koblet policy 
dækker over, er, at man tager koblingsbegrebet til sig som et mål for best practice. Det 
skal forstås på den måde, at man systematisk tænker alle led i udbudshåndteringen igen-
nem med koblingsbegrebet for øje. Med andre ord at man ved alle elementer af udbuds-
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håndteringen forholder sig til, hvorvidt dette arbejde fungerer på en koblet måde, om man 
har de rette betingelser for at kunne handle på en koblet måde, og om man som organisati-
on kunne forbedre disse. Tanken er, at denne analyse af egen organisation skal integreres i 
arbejdet med at udforme udbudspolitik og strategiplan, og at man år efter år tager spørgs-
målet op om, hvor stærk koblingen er imellem de mål, man sætter sig omkring udbudet, 
og de betingelser, man giver medarbejderne i organisationen, og så den praksis, der fore-
går i den konkrete udvikling og afvikling af kurser.  

I det næste afsnit vil vi se nærmere på, hvilke elementer man skal være opmærksom på, 
når det gælder opbygningen af en koblet organisationsstruktur, der kan håndtere det at 
skabe et kvalificeret udbud. Derefter gælder det kobling i praksis. Til begge afsnit kan 
man sige, at hvis man som organisation tager koblingsbegrebet til sig som en målestok 
eller ideal for, hvor velfungerende udbudshåndteringen foregår på institutionen, så er det 
samtidig nødvendigt, at det er et begreb, som er integreret i medarbejdernes forståelse af 
det arbejde, de yder, og at det giver mening for medarbejderne.  

Koblet organisation 
Som nævnt ovenfor, så vil vi i dette afsnit se nærmere på, hvilke elementer, man skal være 
opmærksom på, når det gælder opbygning af en organisationsstruktur, der understøtter den 
koblede praksis i skabelsen af et udbud, der lever op til de mål, man som institution har 
opstillet, og de krav, man som samfund har til udbydere af voksen- og efteruddannelse. 

Som i analysen af AMU Nordjylland er dette delt op i kobling henholdsvist vertikalt og 
horisontalt i organisationen. 

Kobling vertikalt i organisationen. 
På den vertikale akse, er det afgørende, at man øverst i organisationen har udviklet en kob-
let policy for udbudshåndtering, som det beskrives ovenfor. En del af dette analysearbejde 
skal indeholde både overordnede målsætninger og konkretiserede delmål for forskellige 
områder, der på hver deres måde kan sikre en koblet indsats i udbudshåndteringen.  

Kobling vertikalt i organisationen er, som vi så det i analysen af AMU Nordjylland både 
et spørgsmål om, hvordan ledelsen kommer igennem til medarbejderne, hvor godt et over-
blik ledelsen har over medarbejderne og hvor god deres indbyrdes dialog er.  

I analysen så vi også, at det på AMU Nordjylland i nogle tilfælde kneb med at få medar-
bejderne til at implementere nye tiltag og strategier i deres arbejde. Vi så samtidig, at der 
ikke herskede en fælles fortælling om eller forståelse af, hvad den overordnede mening 
var med arbejdet og organisationens virke. Det kan vi i denne sammenhæng bruge til at 
sætte fokus på, at det er vigtigt, at man i en organisation bruger tid og opmærksomhed på 
at tage den dialog, der skal til for at skabe en fælles forståelsesramme, som kan være del af 
den baggrund de enkelte medarbejdere arbejder og handler ud fra. Således er der større 
sandsynlighed for, at man arbejder efter de samme mål, eller med andre ord, at der sker en 
kognitiv koordination i medarbejdernes handlinger, hvilket er nødvendigt for at sikre kob-
ling imellem de overordnede strategier og den mangfoldighed af handling, som sker i en 
stor uddannelsesinstitution.   

Den anden del af denne vertikale kobling er som allerede nævnt, at ledelsen skal have 
overblik over medarbejderne, især er det nødvendigt, at man kender deres kvalifikationer, 
og at man sørger for at holde disse ved lige i form af efteruddannelse. Dette er særligt vig-
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tigt inden for de efteruddannelsestyper, hvor der er sket store forandringer i kravene til 
lærerne, som det blandt andet er tilfældet indenfor AMU-systemet. 

Derudover er der nogle funktioner i uddannelsesinstitutionerne, som ledelserne skal sørge 
for bliver varetaget, hvis man skal løfte opgaven med at skabe et kvalificeret udbud af 
VEU med de krav, der stilles i dag. Det skal være sikret: 

 

• At der er kapacitet inden for alle faggrupper og uddannelsesudvalg (i de tilfælde 
hvor uddannelsesinstitutionen har tilknyttet sådanne) til at opsøge, tolke og om-
sætte relevante informationer og arbejdsmarkedsanalyser. 

• At man har funktioner i huset, der står for en professionel opsøgende indsats. 
• At der er indarbejdede procedurer for, hvad der sker, når før-aktiviteterne skal 

omsættes i konkrete kurser. Disse procedurer skal tillige være klare og indarbej-
dede, når det gælder samarbejde mellem flere faggrupper internt i organisationen. 

• At underviserne har et højt fagligt niveau. 
• At man prioriterer, at efter-aktiviteter er helt indarbejdede i de almindelige rutiner, 

således at man får anvendt denne information i det videre arbejde. 

 

En undervisningsinstitution kræver en vis grad af selvstyre/decentralisering, således at 
konsulenter og undervisere selv kan være aktive i tilrettelægningen og afviklingen af un-
dervisningen. Fagligheden skal kunne komme til udfoldelse, og der skal være plads til 
initiativer fra medarbejdernes side. Dette forudsætter igen, at de overordnede mål er meget 
klare for medarbejderne, således at de initiativer og den konkrete tilrettelægning af det 
daglige arbejde sker inden for de overordnede fælles rammer. Det er en ledelsesmæssig 
opgave både at give plads til selvstyre, og samtidig sikre, at man som helhed i organisatio-
nen har og arbejder mod de samme mål. Autonomien for projekter, afdelinger og grupper 
må altså have sine grænser, som skal sættes af ledelsen. 

Derudover er det vigtigt, at man som organisation har organiseret sig på måder, der under-
støtter de overordnede mål, ligesom det er afgørende, at de incitamentsstrukturer, der lig-
ger i arbejdet, tillige gør dette. Det er f.eks. relevant at sørge for, at man har organiseret sig 
på en måde, der understøtter tværfagligt samarbejde, hvis det er det, man satser på.  

Kobling horisontalt i organisationen 
Overordnet set er det formålet, at udbydere af VEU skal kunne generere og gribe kvalifi-
ceret efterspørgsel og omsætte dette til relevante kurser. 

Det betyder på den horisontale akse, at det gælder om at have en organisation, som på 
kvalificeret vis håndterer både før-, under- og efter-aktiviteter.  

 

• Før-aktiviteter håndteret på en kvalificeret måde sikrer, at man får afdækket beho-
vene for efteruddannelse. Her er best practice, at denne afdækning sker i tråd med 
den dobbelte kvalifikationsanalyse, hvor man bevidst tager højde for, at der på en 
virksomhed kan være forskellige oplevelser af efteruddannelsesbehovene afhæn-
gigt af, om man er leder eller medarbejder. 

• Under-aktiviteter er selve undervisningen, hvor det afgørende er, at de informatio-
ner, som er fremskaffet i før-fasen, anvendes på en fagligt professionel måde. Det-
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te kræver både, at der er god kobling mellem det led i organisationen, der står for 
før-aktiviteterne og den/de underviser/er, der forestår undervisningen, og det kræ-
ver, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau.  

• Efter-aktiviteter er opfølgning på, om kursisterne/virksomhederne fik det ønskede 
udbytte af kurset. Denne opfølgning er afgørende både for, at virksomhe-
den/kursisterne får et godt forløb (hvor der er mulighed for at få fortalt det, hvis 
der er noget, som ikke var som forventet e.l.), og det er helt afgørende, at man fo-
retager efter-aktiviteter i forhold til at forbedre det fremtidige udbud. 

 

Der er vigtigt, at det forløb, der knytter sig til før-fasen udføres af en enkelt eller få perso-
ner, og at den/disse formår at afdække alle virksomhedens efteruddannelsesbehov uanset 
medarbejdergruppe og også gerne uanset, om der er tale om behov, der skal dækkes af 
andre VEU-udbydere. Dette kræver, at man efterfølgende har en organisation, der formår 
at tænke og handle på tværs af faggrupper, når kurserne skal sammensættes, hvilket samti-
dig fordrer, at medarbejderne har naturligt indarbejdede berøringsflader, der gør, at de 
kender hinanden og hinandens kvalifikationer.  

Overordnet kan man sige, at udfordringen ved at skabe en koblet organisation er at få kob-
linger i spil i organisationens strukturer; at begrebet bliver indtænkt i de betingelser, man 
giver den praktiske udførsel af arbejdet.  

Koblet praksis 
Den koblede praksis skal som ovenfor nævnt fungere under nogle betingelser. Disse be-
tingelser er mangfoldige; det er den organisationsstruktur, man har valgt i organisationen, 
det er uddannelsesniveauet hos medarbejderne, det er de rum for dialog og udvikling af 
fælles sprog, man som organisation har eller ikke har indarbejdet i arbejdsgangen, og det 
er spørgsmålet, om man har funktioner i huset, der har kapacitet til at varetage alle de 
nødvendige dele af udbudshåndteringen.   

Der er således ingen tvivl om, at den koblede praksis er snævert forbundet med de betin-
gelser, den gives. Modsat er der ingen garanti for, at der vil forekomme en koblet praksis i 
en organisation, der ellers har de rette betingelser; koblet praksis kræver, at de mennesker, 
der udfører praksis, løfter opgaven.  

Der ligger således et ansvar hos medarbejderne i forhold til at udfylde de rammer, der gi-
ves. Samtidig skal man som ledelse sikre, at de værdier, man gerne vil have til at gennem-
syre arbejdet, er værdier, som medarbejderne kan genkende som relevante og meningsful-
de i deres konkrete arbejde. Koblet praksis kræver således, at de værdier, der ligger i det 
begreb, bliver indarbejdet som en kollektiv norm.  

Vi så i afsnittet om passendeheds-logik, at det afgørende for hvilken handling, der finder 
sted, er at den af kollektivet opleves som passende og meningsfuld. I analysen af AMU 
Nordjylland så vi tillige flere eksempler på, at der var handling, som ellers ville være 
gavnlig for organisationen, men som ikke oplevedes som passende, og som dermed ikke 
fandt sted. Der var eksempelvis flere, der talte om, at de gerne ville kende kollegaerne fra 
andre faggrupper bedre, men de fandt det alligevel ikke passende at sætte sig sammen med 
dem i kantinen.  

Således kan man ikke blot skrive i papirer som udbudspolitik og strategiplan, at man ar-
bejder efter at yde en koblet indsats i udbudshåndteringen, og at man i øvrigt vil indrette 
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organisationen på en måde, der understøtter dette. Hvis koblingsbegrebet skal blive den 
rettesnor for god praksis, som medarbejderne skal agere efter, så kræver det, at det bliver 
et levende begreb – en forståelse og en handlingsnorm - der giver mening i praksis. Dette 
gælder for den menige medarbejder, og det gælder for ledelsen. Hvis begrebet skal bidrage 
med noget reelt, så kræves det, at det er den koblede indsats fra medarbejderne, der beløn-
nes og sættes i tale som en succes af ledelsen (i modsætning til eksempelvis at have et 
mere ensidigt fokus på drift i tanke, når succeserne skal tælles op). 

Konklusion 
Det mål, der blev stillet i indledningen af denne rapport, var, gennem analysen af en case 
at komme nærmere best practice i håndtering af udbud, og at man derved ville bidrage til 
en kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af efteruddannelse, som der 
stod. Det er sket på den måde, at AMU Nordjylland har inviteret os indenfor og på alle 
leder og kanter - både vertikale og horisontale - har ladet os se efter, hvordan det konkret 
står til hos dem, når de som organisation skal skabe et kvalificeret udbud. Denne indby-
delse til at gå ind med lup og stille skarpt på hvad, der måtte være relevant, har været en 
vigtig informationskilde til at få mere kvalificeret viden om de udfordringer, udbyderinsti-
tutionerne står overfor. Således har case-studiet klædt os på til at komme med nogle bud 
på, hvad der kunne tilføre udbudet af voksen- og efteruddannelse et løft.  

Det bud gemmer sig ovenover under overskrifterne Koblet policy, Koblet organisation og 
Koblet praksis, og det handler overordnet set om, at man går systematisk til værks, når 
man arbejder med at tilrettelægge udbud på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder 
VEU. Med systematisk menes, at man gennemtænker de mål, man har, og sætter dem over 
for de betingelser, man i praksis gives for at indfri målene. Med betingelser tænkes her 
både på de eksternt givne rammebetingelser og den måde, hvorpå de respektive institutio-
ner forvalter sin opgave. Til en sådan analyse eller gennemtænkning er koblingsbegrebet 
egnet, fordi det både kan bruges til at tale om graden af overensstemmelse mellem målene 
og betingelserne, og det kan bruges til at vurdere kvaliteten af den praksis, der finder sted.  

Som nævnt ovenfor så ligger der ikke en indbygget garanti for at begrebet reelt får den 
ønskede funktion og anvendelighed rundt omkring på de institutioner, der måtte tage det 
til sig. Det skal være et indarbejdet og levende begreb for til fulde at få sin berettigelse. 
Dermed kan man sige, at det bud på best practice, som der slås til lyd for i denne rapport, 
ikke er et værktøj, der kan puttes direkte ned i værktøjskassen, men nærmere en forståel-
sesramme, som kan give udbudshåndteringen et kvalitativt løft, hvis den bliver bragt ak-
tivt i anvendelse i alle dele af en institution, der udbyder voksen- og efteruddannelse. Af-
slutningsvist kan man konkludere, at for udbydere af voksen- efteruddannelse gælder, at 
det ikke er nok, at institutionerne er udstyret med stærke lederresurser - men uden går det 
heller ikke. Det er ikke nok med intern kobling - men uden går det heller ikke. Det er ikke 
nok med ekstern kobling - men uden går det heller ikke. Det er ikke nok med kvalificerede 
og motiverede medarbejdere - men uden går det heller ikke. Det er ikke nok med frem-
mende institutionelle og økonomiske betingelser - men uden går det heller ikke. Med an-
dre ord har vi med undersøgelsen her vist, at det er denne kompleksitet af faktorer, der 
spiller sammen, når uddannelsesinstitutionerne skal servicere arbejdsmarkedet med et kva-
lificeret udbud af voksen- og efteruddannelse. 
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