
 

 

Begrænsninger i 6-ugers selvvalgt uddannelse 

- Konsekvenser og forslag til justeringer med udgangspunkt i Metalområdet. 

 

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om en ekstra indsats for de mennesker, der står over for  

at opbruge retten til dagpenge i 2013 og de kommende år.  

 

Aftalen er bl.a. finansieret ved at begrænse lediges adgang til 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det 

betyder i praksis, at ledige metallere først kan påbegynde jobrettet uddannelse, når de har været 

ledige i minimum 4 måneder. 

 

8 ud af 10 metallere påbegynder uddannelse inden for 4 måneder 

I alt 1.972 ledige metallere deltog på 6-ugers selvvalgt uddannelse i løbet af 2012. En gennemgang 

heraf viser, at 1.568 medlemmer påbegyndte deres uddannelse inden for 4 måneder efter, at de var 

blevet ledige. 

 

Det svarer til, at hele 80 pct. påbegyndte uddannelse inden for de første 4 måneder. Tallene er 

gengivet i tabel 1. 

 
Tabel 1: 6-ugers selvvalgt uddannelse + forudgående ledighed (2012) 

Forudgående ledighed Antal medlemmer %-andel 
1 måned 550 28 % 

2 måneder 467 24 % 

3 måneder 349 18 % 

4 måneder 202 10 % 

Over 4 måneder 404 20 % 

I alt 1.972 100 % 

Kilde: Dansk Metal 

 

Med aftalen vil 80 pct. af Metals medlemmer få udskudt deres muligheder for at anvende 6 ugers 

selvvalgt uddannelse. 

 

Målrettet uddannelse fører til beskæftigelse 

For medlemmer af Dansk Metal er 6-ugers selvvalgt uddannelse en mulighed for igen at få fodfæste 

på arbejdsmarkedet. Det fremgår af rapporten Evaluering af 6-ugers selvvalgt uddannelse (2011), 

der blev udarbejdet af Rambøll for Arbejdsmarkedsstyrelsen.  

 

Her var konklusionen, at ud af samtlige a-kasser var det kun blandt Dansk Metals medlemmer, at 

effekten ved 6-ugers selvvalgt uddannelse målt over 56 uger var positiv (se figur 1). 

 

Forklaringen herpå er bl.a., at metallere primært vælger meget jobrettede AMU-kurser, når de skal 

bruge deres ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det drejer sig bl.a. om AMU-kurser med certifikat, 

der typisk er kendetegnet ved i høj grad at være målrettet det behov, som industrien mangler nu og 

her, eksempelvis svejse-certifikater. 
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En gennemgang fra januar til april 2013 viser da også, at AMU-kurser med certifikat udgør 40 pct. 

af den samlede aktivitet på 6-ugers selvvalgt uddannelse blandt medlemmer af Dansk Metal. 

 

 

 

 

 
Figur 1: Afgang til selvforsørgelse for deltagere og kontrolgruppe - Dansk Metal 

    
Kilde: Rambøll 

 

Gennemgangen fra januar til april 2013 viser endvidere, at især kurser inden for TIG-svejsning og 

MAG-svejsning i høj grad bliver anvendt blandt ledige medlemmer af Dansk Metal, når de bruger 

deres 6-ugers selvvalgt uddannelse. 

 

Metal har talrige eksempler på medlemmer, der  i starten af deres ledighedsperiode har deltaget i 

målrettet uddannelse f.eks. inden for svejsning, som umiddelbart har ført til job 

 

Med den begrænsning, der nu indføres i mulighederne for 6 ugers selvvalgt uddannelser, får disse 

medlemmer ikke længere mulighed for at  gå direkte fra arbejdsløshed til job. 

 

6-ugers selvvalgt uddannelse skal vælges ud fra en ”positivliste” 

Gennemgangen fra januar til april 2013 over de 20 meste valgte AMU-kurser med certifikat blandt 

ledige metallere er gengivet i tabel 2. 

 

 
Tabel 2: ”Top 20” over mest valgte AMU-kurser med certifikat (januar-april 2013)- Arbejdsløse Metalmedlemmer 

AMU-titel Andel i % 
Gaffeltruck  18,3 

Godstransport med lastbil 16,1 

TIG-svejsning 8,5 

MAG-svejsning 8,3 

Svejsning (lys b. + gassvejsning) 7,5 



 

 

Personbefordring med bus 4,1 

Kørsel med vogntog 3,8 

Personlig sikkerhed - arbejde med epoxy  3,0 

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 3,0 

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 2,8 

EU-Efteruddannelse for godschauffører 2,4 

Almen fødevarehygiejne  2,0 

Grundlæggende Vagt 1,9 

ADR Grund- og Specialiseringskursus  1,9 

Certifikatuddannelse for kranførere 1,6 

Vejen som arbejdsplads  1,5 

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat 1,2 

Teleskoplæsser med gafler - betjening 1,2 

Personbefordring med taxi 0,9 

Lastbilmonteret kran 0,7 

Kilde: Dansk Metal 

 

Tabel 2 viser også, at især kurser inden for gaffeltruck og godstransport er meget udbredt, når 

arbejdsløse Metalmedlemmer vælger deres 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det er velkendt, at disse 

kurser også helt generelt er blandt de mest anvendte under ordningen om 6 ugers selvvalgt 

uddannelse. Det er også en erfaring, at relativt få ledige umiddelbart kommer i arbejde på den 

baggrund. 

 

Metal har sammenlignet beskæftigelsesvirkningerne mellem 29 specifikke certifikatkurser indenfor 

svejsning (samlet under tre hovedkategorier i tabel 2) og de øvrige kurser inden for 6 ugers 

selvvalgt uddannelse, som Metalmedlemmerne har benyttet sig af. Sammenligningen er foretaget 

for de 1147 medlemmer, der i andet 2. halvår af 2012 anvendte ordningen om 6 ugers selvvalgt 

uddannelse.  

 

Analysen viser, at blandt de medlemmer, der tog certificerede svejsekurser i  løbet af de første 4 

måneder af deres ledighedsperiode, var ca. 26  pct. i  beskæftigelse allerede 4 uger efter 

afslutningen af uddannelsen. Blandt de metalmedlemmer, der valgte andre former for kurser var 

kun ca. 17 pct. i beskæftigelse 4 uger efter afslutningen af uddannelsen. Tallene indikerer, at der vil 

være en gevinst forbundet med at differentiere mellem, hvilke kurser, der giver adgang til at 

påbegynde 6 ugers selvvalgt fra første ledighedsdag. 

 

Løsningen er således ikke generelt at lukke op for anvendelsen af AMU-kurser eller certifikatkurser 

fra første ledighedsdag som selvvalgt uddannelse. Metal foreslår i stedet, at der som grundlag for at 

kunne påbegynde selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag udarbejdes en egentlig ”positivliste” 

over arbejdsmarkedsrettede kurser og uddannelser, der her og nu kan imødekomme det behov, som 

virksomhederne efterspørger. 
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