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  Til adressater på den vedlagte høringsliste 

   

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddan-

nelser (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning)  

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Permanentgørelse af 

Team Danmark-ordning) i høring.  

 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Det Konservative Folkeparti, og Liberal Alliance indgik 

den 11. maj 2021 aftale om permanentgørelse af forsøgsordningen om 

særlige vilkår for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne. 

 
Lovforslaget udmønter aftalen, og lovudkastet indebærer, at den eksiste-
rende forsøgsordning indsættes i lov om erhvervsuddannelser:  

  

 Elever og lærlinge, der udøver elitesport, vil på hoved- og grund-

forløb kunne udstrække uddannelsesforløbet med op til 50 pct., 

og der er udvidet adgang til skoleoplæring. Eleverne og lærlin-

gene skal have indgået en uddannelsesaftale. 

 Der gives mulighed for at oprette særlige hold.   

 

Det bemærkes, at et lovudkast med tilsvarende indhold tidligere har 

sendt i ekstern høring i perioden 28. juni 2021-19. august 2021. Lov-

forslaget blev dog udskudt til senere folketingsbehandling som led i rege-

ringens bestræbelser på at nedbringe antallet af lovforslag til behandling i 

folketingssamlingen 2021/22. 

 

Lovforslaget omfattede dengang tillige implementering af politisk aftale 

af 10. maj 2021 om indsats for elever og lærlinge med funktionsnedsæt-

telser. Dette ordning er administrativt implementeret som en 2-årig for-

søgsordning, der udløber ved udgangen af 2023. Ordningen vedrørende 

elever og lærlinge med funktionsnedsættelser skal permanentgøres ved et 

kommende lovforslag i løbet af 2023.     

 



 

 

 

 2 

 

 

 

 

Det bemærkes i øvrigt, at lovudkastet er i proces frem mod fremsættel-

sen, og der tages forbehold for evt. lovtekniske ændringer.  

 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i oktober 2022 med hen-

blik på ikrafttræden 1. januar 2023. 

 

Lovforslagsudkastet, høringslisten og nærværende høringsbrev 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 10. au-

gust 2022. 

 

Høringssvar kan sendes til suzan.poedenphant@uvm.dk med angivelsen 

”Høring – lovforslag om permanentgørelse af Team Danmark-ordning” 

samt afsenders navn i emnefeltet. 

 

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 suzan.poedenphant@uvm.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Suzan Pødenphant 

Chefkonsulent 
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