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Til de på høringslisten anførte 

   

 

Høring over udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende 

grunduddannelse 

Hermed sendes udkast til følgende fire lovforslag i høring: 

1) Forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov) 

2) Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny 

hovedlov) 

3) Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og 

erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ind-

sats for unge under 25 år) (ændringslov) 

4) Følgelovforslag om ændringer i en række love som følge af lovgivning 

om forberedende grunduddannelse m.v. (samlelov) 

 

Der vedlægges endvidere et kort resumé af hvert af de fire lovudkast. 

 

Lovudkastene har på lovniveau til formål at gennemføre Aftale om bedre 

veje til uddannelse og job vedrørende etablering af en ny forberedende 

grunduddannelse (FGU), som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, So-

cialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten 

(aftalepartierne) indgik den 13. oktober 2017. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovudkastene bedes fremsendt onsdag den 

21. februar 2018, kl. 12.00. Der anmodes om, at høringssvar afgives se-

parat efter følgende retningslinjer: 

 

 Bemærkninger til lovudkast 1 (lov om forberedende grunduddannel-

se) bedes sendt til e-mailadressen Henrik.Lindegaard@uvm.dk. med 

angivelse af ”Høringssvar FGU-lov” i emnefeltet. Spørgsmål kan ret-

tes på direkte 3392 5408. 

 

 Bemærkninger til lovudkast 2 (lov om institutioner for forberedende 

grunduddannelse) bedes sendt til e-mailadressen Hen-

rik.Lindegaard@uvm.dk med angivelse af ”Høringssvar institutions-

lov FGU” i emnefeltet. Spørgsmål kan rettes på direkte 3392 5408. 

mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk
mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk
mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk


 2 

 

 Bemærkninger til lovudkast 3 (ændring af lov om vejledning om ud-

dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.) be-

des sendt til e-mailadressen Lise.Bagge.Rasmussen@uvm.dk med an-

givelse af ”Høringssvar vejledningslov FGU” i emnefeltet. Spørgsmål 

kan rettes på direkte 3392 5319. 

 

 Bemærkninger til lovudkast 4 (følgelovforslag) bedes sendt til e-

mailadressen Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk med angivelse af ”Hø-

ringssvar følgelov FGU” i emnefeltet. Spørgsmål kan rettes på direkte 

3392 5519. 

 

Invitation til teknisk præsentation 

Interesserede høringsparter inviteres samtidig til møde torsdag den 8. fe-

bruar 2017, kl. 10.00-12.00, i Undervisningsministeriet, Frederiksholms 

Kanal 26, Fægtesalen, hvor det vil være muligt at stille tekniske og afkla-

rende spørgsmål til de fire lovudkast.  

 

Gennemgangen af de fire lovudkast vil som udgangspunkt ske § for §. 

Evt. spørgsmål til udkastenes bemærkninger bedes derfor forberedt såle-

des, at de kan stilles og besvares i direkte tilknytning til den relevante §. 

 

Der er et begrænset antal pladser til mødet, og tilmelding sker efter først 

til mølle. Af samme årsag kan der højest tilmeldes én person fra hver hø-

ringspart. Tilmelding og oplysning om, hvem der deltager, er nødvendig 

og bedes meddelt til Joy.Saldern.Skyttehave@uvm.dk senest mandag den 

5. februar 2018. 

 

Opmærksomheden henledes afslutningsvis på, at lovudkastene fortsat vil 

være i proces som følge af deres omfang, kompleksitet, indbyrdes sam-

menhæng og udestående afhængigheder. 

 

Lovudkastene samt vedlagte høringsliste offentliggøres i øvrigt på Hø-

ringsportalen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Hvilsom Larsen 

Kontorchef 
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