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Høringsnotat om bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser 

fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og 

erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og 

praktikuddannelse (euv1-elever) 

 

1. Indledning  

Et udkast til bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag m.v. har i perioden fra den 12. juni 2018 til den 24. juli 2018 

været i høring hos 59 eksterne høringsparter. Bekendtgørelsesudkastet er også of-

fentliggjort på Høringsportalen. 

  

Der er modtaget 11 høringssvar, heraf 2 med bemærkninger. En oversigt med an-

givelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.  

 

Nedenfor gennemgås elementerne i høringssvarene. 

 

De høringssvar, der indeholder bemærkninger, vedlægges som bilag.  

 
2. Sammenfatning af ændringer i bekendtgørelsen i forhold til høringsudka-

stet  

De modtagne høringssvar har givet anledning til justering af bestemmelsen om 

klageadgang i overensstemmelse med lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.  

 

3. Bemærkninger til enkeltelementer i udkastet til bekendtgørelse 

3.1. Svendeprøvegebyret 

Danmarks Arbejdsgiverforening anfører, at det er uklart, hvorfor der i bekendtgø-

relsesudkastets § 11 henvises til laveste svendeprøvegebyr, idet der ikke er variation 

i udgifterne. De anfører derudover, at henvisningen i § 11, stk. 2 til svendeprøver, 

der afholdes efter 1. januar 2006, vurderes overflødig.  

 

Styrelsens bemærkninger: 

Idet svendeprøvegebyret fastsættes af de enkelte faglige udvalg, fastholdes henvis-

ningen til laveste svendeprøvegebyr. Henvisningen til svendeprøver, der afholdes 

efter 1. januar 2006, slettes.  

 

3.2. Procedure for behandling af klagesager 
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Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anfører, at der ved lov om ændring af lov om 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (L 1669 af 26/12/2017) er indført obligatorisk 

remonstration for klager over AUBs afgørelser, således at klager skal sende sin 

klage til AUB med henblik på revurdering af den trufne afgørelse, inden klagen 

eventuelt sendes videre til ATPs ankenævn.  

 

Styrelsens bemærkninger: 

Styrelsen har justeret bekendtgørelsens § 16 om klageadgang i overensstemmelse 

med ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 


