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Bilag 2 
 
Dette dokument beskriver nedsættelse af NYE lokale uddannelsesudvalg. Efter ophævelsen af 
de fælles LUU for PAU og AMU-uddannelserne i UC SYD, vil der på dette møde ikke blive tale 
om nedsættelse af nyt udvalg, men alene konstituering af udvalget og de medlemmer der er 
udpeget ved sidste runde, og som pt ikke har fravalgt at indgå i LUU på AMU-området i UC 
SYD. 
. 

Nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg1 
Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser beskriver i § 9, at udbyderne nedsætter lokale uddannel-
sesudvalg, paritetisk sammensat af relevante parter modsvarende de parter, der sidder i Ef-
teruddannelsesudvalget. Parterne er nu: 

Arbejdsgiversiden 
 

Arbejdstagersiden    
Danske Regioner: sygehusene og en 
række institutioner for fysisk og psy-
kisk handicappede 

 
FOA: pædagogmedhjælpere, dagplejere, social- og sund-
hedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører 
m.fl. 

KL: institutioner for børn, unge ældre, 
syge handicappede og raske 

 
Socialpædagogernes landsforbund, SL: familieple-
jere, værkstedsmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, 
herunder opholdssteder   
3F: omsorgsmedhjælpere   
BUPL: klubmedarbejdere    

Arbejdsgiverorganisationerne ønsker på sigt, at også private arbejdsgiverorganisationer tilby-
des en plads i Efteruddannelsesudvalget. Derfor opfordres udbydere, der ønsker det, at til-
byde private arbejdsgivere/arbejdsgiverorganisationer en plads i det lokale uddannelsesud-
valg. 

Procedure for udpegning 
Iflg. Loven "udpeges" repræsentanter af Efteruddannelsesudvalget efter "indstilling" af de lo-
kale organisationer. Denne procedure ønsker Efteruddannelsesudvalget forenklet, så uddan-
nelsesinstitutionerne direkte anmoder de lokale organisationer om at indtræde i LUU, hvoref-
ter udvalget konstituerer sig selv uden yderligere udpegningsprocedure. 

I flg. loven skal der være paritet mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter i de 
lokale uddannelsesudvalg. Efteruddannelsesudvalget er af den opfattelse, at dette er en opti-
mal situation, der ikke bør hindre at evt. ønskede og interesserede repræsentanter kan få en 
plads. 

De centrale organisationer har flg. vejledning om nedsættelsesprocedure: 

KL: KL opfordrer udbyderne til at rette henvendelse til de kommuner, de ønsker at samar-
bejde med og bede dem udpege en repræsentant. Evt. kan kommunerne udpege repræsen-
tanter i fællesskab. 

Danske Regioner: Regionerne ønsker, at udbyderne henvender sig til forvaltningen, som så 
udpeger repræsentanter enten fra forvaltningen eller fra institutionerne. 

FOA: FOA ønsker at udbyderne henvender sig til nærmeste FOA-afdeling. 

3F: 3F ønsker at de udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for omsorgsmed-
hjælpere, henvender sig til nærmeste 3F-afdeling. 

SL: SL ønsker at udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for forbundets med-
lemmer, henvender sig til nærmeste SL-kreds. 

 
1 http://www.epos-amu.dk/Lokale-uddannelsesudvalg/Udvalgenes-opgaver/Nedsaettelse-af-LUU 
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BUPL: Ønsker at de udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for klubmedarbej-
dere, henvender sig til nærmeste BUPL-afdeling. 

Struktur 
Der er tradition på skolerne for at have et lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske om-
råde og et andet for social- og sundhedsområdet. Det synes vi fortsat er hensigtsmæssigt og 
sådan er vi organiseret centralt. Men vurderer I det mere udbytterigt at lægge udvalgene 
sammen i ét AMU-udvalg er det en lokal afgørelse. Blot I er opmærksomme på, at uddannel-
sesbehov for de små målgrupper også tilgodeses. 

Andre udbydere foreslår at lægge udvalgene sammen med lokale uddannelsesudvalg nedsat i 
henhold til grunduddannelserne. Vurderer I det mest hensigtsmæssigt er det ligeledes en lo-
kal afgørelse. Blot I er opmærksomme på, at det kan blive et stort og omfangsrigt arbejde at 
drive og udvikle to forskellige lovgivningsområder. 
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