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Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag (Nyt praktikpladstaxametertilskud) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af AUB-loven (Nyt praktikpladstaxameter) i høring. 

 

Lovforslaget har primært til formål at indarbejde en tekstanmærkning i 

AUB-loven. 

 

På baggrund af ”Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 

2020 og frem optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddan-

nelse og job af november 2019” blev der via tekstanmærkning på finans-

loven for 2020 indført et nyt praktikpladstaxametertilskud til institutioner 

for formidling af uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftale, som 

indgås af arbejdsgivere med elever, der er i gang med et grundforløb, og 

indgås for mindst hele uddannelsesforløbet herefter. Tilskuddet gælder 

ikke for Ny Mesterlære. Det fremgår af tekstanmærkningen, at den skal 

indarbejdes i materiel lov. Det er aftalt, at tilskuddet fra 2021 udvides til 

også at gælde for ordinære uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler 

under det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux. 

 

Lovforslagets hovedpunkter er følgende: 

 

Det foreslås, at tekstanmærkningen indarbejdes i AUB-loven inkl. den 

nævnte udvidelse.  

 

Det foreslås desuden, at de to eksisterende praktikpladstaxametertilskud i 

AUB-loven videreføres med overvejende uændrede betingelser. Der er 

primært tale om ændringer af lovteknisk karakter.  

 

Herudover foreslås det, at der ikke fremadrettet ydes tilskud for delafta-

ler i FGU-baseret erhvervsuddannelse, ligesom der heller ikke ydes til-

skud for delaftaler i skolepraktik. Baggrunden for forslaget er, at tilskud-

det ligesom i forhold til delaftaler i skolepraktik ikke skal understøtte 

aktivitet, som i øvrigt foregår på en undervisningsinstitution med statstil-
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skud. 

 

Det bemærkes, at der pågår overvejelser om at hjemtage administratio-

nen af de tre tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til Børne- og 

Undervisningsministeriet. Der vil i givet fald alene være tale om en om-

lægning af administrationen, som ikke vil få betydning for betingelserne 

for tilskud. En sådan hjemtagelse vil efter omstændighederne kunne blive 

indarbejdet i lovforslaget efter høringen. 

 

Det er forventningen, at lovforslaget vil blive fremsat for Folketinget 

oktober 2020. 

 

Lovforslagsudkastet samt høringslisten kan også ses på 

www.hoeringsportalen.dk. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventu-

elle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest onsdag den 19. au-

gust 2020 kl. 12.00. 

 

Høringssvar kan sendes til AARJK@uvm.dk med angivelsen ”Høring – 

lovforslag om praktikpladstaxametertilskud” samt afsenders navn i em-

nefeltet. 

 

De modtagne høringssvar, herunder kontaktoplysninger på afsender af 

høringssvaret, offentliggøres på Høringsportalen og sendes til Folketin-

gets Børne- og Undervisningsudvalg med henblik på offentliggørelse på 

Folketingets hjemmeside i forbindelse med lovforslagets fremsættelse for 

Folketinget. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til AARJK@uvm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thea Rosleff 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 51 81 44 86 

Thea.Rosleff@uvm.dk 
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