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Til de på høringslisten anførte 

   

 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om er-

hvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

(Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om er-

hvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget 

søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.).  

 

Lovforslagsudkastet indeholder en justering af reglerne om erhvervsud-

dannelse for voksne (euv) i lov om erhvervsuddannelser samt i lov om 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på følgende punkter: 

 Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen op-

hæves. 

 Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. 

 Elever, med mindst to års relevant erhvervserfaring, der mangler et 

certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangs-

kravene fra uddannelsens grundforløb til hovedforløbet, får mulighed 

for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet 

samtidig med undervisningen i hovedforløbet. 

 Tid brugt på den såkaldte realkompetencevurdering fratrækkes ikke 

længere i undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale va-

righed af realkompetencevurderingen fra 10 dage til 5 dage. 

 De faglige udvalg får mulighed for at få dækket udgifter til svende-

prøver for alle euv-elever. 

 

Med lovforslagsudkastet tydeliggøres endvidere § 58 i lov om erhvervs-

uddannelser vedrørende elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftaler i 

forbindelse med lovligt fravær fra uddannelsesstedet, fx som følge af 

graviditet, barsel eller længerevarende sygefravær, samt praktikvirksom-

hedernes forpligtelser i denne henseende. 

 

Med lovforslagsudkastet ændres desuden § 33 i lov om erhvervsuddan-

nelser med sigte på at indføre digitale beviser for erhvervsuddannelserne. 

Den foreslåede ændring sker med henblik på at lette de administrative 
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procedurer ved overgangen fra en erhvervsuddannelse til en videregåen-

de uddannelse. Desuden er det hensigten at lette procedurerne for elever, 

som efter gennemført erhvervsuddannelse ønsker optagelse på en vide-

regående uddannelse. 

 

Med lovforslagsudkastet lempes endelig kravet i § 48 i lov om erhvervs-

uddannelser om, at såkaldt korte uddannelsesaftaler skal omfatte mindst 

en skoleperiode og mindst en hel praktikperiode af en erhvervsuddannel-

sens hovedforløb. Med lovforslagsudkastet vil kravet for sådanne aftaler 

fremover være, at de fortsat skal indeholde mindst en hel skoleperiode 

samt enten en hel eller en del af en praktikperiode af uddannelsens ho-

vedforløb. 

 

Lovforslagsudkastet samt vedlagte høringsliste offentliggøres på Hø-

ringsportalen.  

 

Eventuelle bemærkninger til lovforslagsudkastet bedes fremsendt til e-

mailadressen Henrik.Lindegaard@uvm.dk senest onsdag den 27. sep-

tember 2017, kl. 12.00.  

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf.nr.: 33 92 54 08 eller på 

ovennævnte e-mailadresse. 

 

Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget i november 2017.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Lindegaard 

Kontor for Erhvervs- og Voksenuddannelser 

mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk

