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Til adressater på den vedlagte høringsliste 

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

nelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, [samt forskel-

lige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser 

og entydigt ansvar) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, AUB-loven m.v. (Ud-

møntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) i hø-

ring.  

 

Lovforslaget blev oprindeligt sendt i ekstern høring 19. januar 2021 men 

blev udskudt for at mindske lovarbejdet pga COVID-19. Den igangsatte 

eksterne høring blev i stedet anvendt som ekstern præhøring i perioden 

januar-marts 2021. Der er i den forbindelse afholdt et teknisk hørings-

møde den 3. marts 2021.  

 

Lovforslaget vil udgøre anden del af den lovgivningsmæssige udmønt-

ning af ”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar”, som re-

geringen og arbejdsmarkedets parter (Dansk Arbejdsgiverforening, Fag-

bevægelsens Hovedorganisation, KL og Danske Regioner) indgik den 21. 

november 2020.  

 

Lovforslagets hovedindhold: 

 

 Der foreslås en ny ansvarsfordeling, der entydigt flytter ansvaret for 

at finde lærepladser fra den enkelte elev til erhvervsskolerne for de 

elever, som ikke selv finder en læreplads.  

 Det foreslås nye, centralt fastsatte målsætninger for, hvornår og 

hvor mange uddannelsesaftaler skolerne skal have sikret for ele-

verne på grundforløbet m.v. 

 Der foreslås en markant styrket rolle for de faglige udvalg mht. mål-

sætningen om tidligere aftaleindgåelse, flere lærepladser og øget til-

trækning af elever. 

 Nye krav til elevernes tidlige aftaleindgåelse. 
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 Forslag om nyt tilskud til lærepladsunderstøttende arbejde, søgning 

og kvalitet på erhvervsuddannelserne. 

 Bedre IT understøttelse af lærepladsindsatsen. 

 Udmøntning af puljer finansieret af AUB. 

 

Nye elementer ift. lovudkastet, der blev sendt i ekstern høring den 19. ja-

nuar 2021, er forslag om fastsættelse af måltal for uddannelser med et 

studiekompetencegivende forløb, regler om IT- understøttelse af lære-

pladsindsatsen, modellen for tilskud til lærepladsunderstøttende arbejde, 

udmøntning af AUB-puljer og en teknisk justering af praktikpladstaxa-

metertilskuddet. Der er endvidere på baggrund af den eksterne præhø-

ring indarbejdet justeringer og præciseringer af lovudkastet samt tilpas-

ninger af terminologien, således at de primære begreber er lærling, lære-

plads og oplæring. 

 

Der pågår fortsat overvejelser om modellen for udmøntning af AUB-

midler til at sikre viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet 

(den foreslåede § 12 h i lovudkastets § 2, nr. 7), hvorfor den foreslåede 

model efter omstændighederne vil blive justeret i lovforslaget efter den 

eksterne høring.  

 

Det bemærkes endelig, at lovforslaget ikke indeholder forslag om tilskud 

for SOSU-assistent-elever i overgangen mellem grund- og hovedforløb, 

jf. pkt. 6 i ”Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige ar-

bejdsmarked” fra november 2020. Der pågår fortsat overvejelser om ud-

møntningen af dette aftalepunkt. Forslaget vil efter omstændighederne 

blive indarbejdet i lovforslaget efter den eksterne høring. 

 

Ny terminologi på erhvervsuddannelserne 

Der lægges med lovudkastet op til at etablere en ny terminologi på er-

hvervsuddannelserne, hvor de begreber, som anvendes inden for er-

hvervsuddannelserne, bliver mere målrettede og klarere. De konkrete 

lovændringer indarbejdes først efter den eksterne høring og forud for 

fremsættelsen. Der vedlægges som illustration EUD- loven og AUB-lo-

ven med ændringsmarkeringer. 

 

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 2021 med hen-

blik på ikrafttræden 1. januar 2022. 

 

Lovforslagsudkastet, høringslisten, nærværende høringsbrev samt præhø-

ringsnotat kan også ses på www.hoeringsportalen.dk. 

 

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventu-

elle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 13. au-

gust 2021. 

 

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

”Høring – lovforslag om udmøntning af trepartsaftale om flere læreplad-

ser og entydigt ansvar” samt afsenders navn i emnefeltet. 

 

Det tilføjes, at modtagne høringssvar, herunder kontaktoplysninger på 

afsender af høringssvaret, offentliggøres på Høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til suzan.poedenphant@uvm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Suzan Pødenphant 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 21 68 82 35 

Suzan.Poedenphant@uvm.dk 
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