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Privat efteruddannelse vinder
frem
TEKNIQs nye medlemsundersøgelse
om arbejdskraft viser, at installationsbranchens virksomheder i stigende grad
benytter private efteruddannelseskurser i
stedet for offentlige efteruddannelseskurser (AMU).
I april 2016 tilkendegav 34 procent af
installationsbranchens virksomheder, at
de inden for de seneste tre år har benyttet AMU-systemet til opkvalificering af
medarbejdere, se figur. Hele 62 procent af
virksomhederne har i samme periode benyttet private efteruddannelsesudbydere,
og 28 procent har brugt virksomhedsinterne kurser.
Derudover svarer 33 procent af installationsvirksomhederne, at de har benyttet
anden efteruddannelse som f.eks. moduler på erhvervsakademier og TEKNIQs
egne kurser, som typisk er på et højere
kompetenceniveau. Det er et tegn på, at
hurtig og kompleks produktudvikling og
stigende kundeforventninger sætter krav
til kompetenceniveauet i installationsbranchen.
At privat efteruddannelse vinder frem på
bekostning af det offentlige AMU-system
bekræftes af, at installationsbranchens
virksomheder i de seneste års medlemsundersøgelser har tilkendegivet,
at virksomhedernes andel af offentlig
efteruddannelse er faldet, mens privat
efteruddannelse er steget, se tabel. Fra
2012 til 2016 er andelen af offentlig efteruddannelse faldet fra 55 til 42 procent,
mens privat efteruddannelse er steget
fra 45 til 58 procent – om end der er årlige
svingninger.

62%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

af installatørerne har benyttet private efteruddannelsesudbydere i de seneste tre år
Figur 1: Installationsvirksomhedernes brug af efteruddannelse i
de seneste tre år
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Kilde: TEKNIQ, medlemsundersøgelse april 2016

Tabel 1: Installationsvirksomhedernes andel af efteruddannelsesaktivitet fordelt på offentlige og private udbydere
2012
Offentlige udbydere (AMU)
Private udbydere

2013

2014

2015

2016

55%

56%

47%

50%

42%

45%

44%

53%

50%

58%

Kilde: TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2012-2016
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AMU-efteruddannelsesaktiviteten falder
Installationsbranchens brug af AMU-systemet er faldende, og i 2015 var AMU-aktiviteten på det laveste niveau i den
opgjorte periode fra 2004 til 2015.
I 2015 efteruddannede elbranchens medarbejdere sig i ca. 17.000 elevdage inden
for AMU-systemet. Det er omtrent 1.600
færre elevdage end i 2014 – svarende til et
fald på 9 procent fra 2014 til 2015.
I 2015 efteruddannede vvs-branchens
medarbejdere sig i 13.850 elevdage inden
for AMU-systemet. Det er omtrent 1.600
færre elevdage end i 2014 – svarende til et
fald på 11 procent fra 2014 til 2015.
El- og vvs-branchens AMU-aktivitet var i
2015 på det laveste niveau i den opgjorte
periode fra 2004 til 2015. AMU-aktiviteten var i 2015 mere end halveret i forhold
til den store AMU-aktivitet under krisen
i 2009 og 2010, hvor el- og vvs-virksomhederne benyttede deres overskud af
arbejdskraft til at sende medarbejderne på
efteruddannelse.
Tidligere TEKNIQ medlemsundersøgelser viser, at virksomhederne generelt
vurderer, at kvaliteten af AMU-kurser er
høj, men at AMU-kursusudbuddet er for
småt, usikkert og ufleksibelt. Der er flere
eksempler på, at kurser bliver aflyst med
kort varsel på trods af tilmeldinger.
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fald i installationsbranchens AMU-efteruddannelsesaktivitet fra 2014 til 2015
Figur 2: Installationsbranchens AMU-efteruddannelsesaktivitet
(antal elevdage)
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Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning
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