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Til adressater på den vedlagte høringsliste 

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven og erhvervs-

uddannelsesloven (Pensionsrefusion, AUB-bidrag, VEU-bidrag, 

modelparametre, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grund-

forløbet m.v.) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af AUB-loven og erhvervsuddannelsesloven (Indførelse 

af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af flek-

sibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023, 

fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for be-

regning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2023 og afskaffelse 

af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.) i høring. 

 

Lovforslaget er en opfølgning på trepartsaftalerne fra august 2016, okto-

ber 2017 og maj og november 2020.  

 

Lovforslagets hovedpunkter er følgende: 

 Det foreslås, at der indføres refusion af arbejdsgiveres udgifter til 

pensionsbidrag under elevers/lærlinges skoleophold. Det bemærkes, 

at der fortsat pågår overvejelser om den nærmere udmøntning af 

denne løsning. Ordningen vil skulle finansieres via AUB-bidraget. 

 Det foreslås, at AUB-bidraget sættes til 2.791 kr. før p/l-regulering 

mod 2.803 kr. i 2022. Med pris- og lønreguleringen til 2023-priser 

betyder det, at uddannelsesbidraget bliver 2.875 kr. (2023-pl). I den 

foreslåede bidragssats er indregnet den del af underskuddet fra 

2020, som iom. forarbejder til loven skal betales i 2023. Fastsættel-

sen følger i øvrigt princippet for det fleksible AUB-bidrag. 

 Det foreslås, at VEU-bidraget sættes til 109 kr. før p/l-regulering 

mod 410 kr. i 2022. Med pris- og lønreguleringen til 2023-priser be-

tyder det, at VEU-bidraget bliver 111 kr. (2023-pl). Nedsættelsen 

skyldes et mindreforbrug ved ordningen i 2021 og reducerede akti-

vitetsforventninger for 2023. Fastsættelsen følger princippet om det 

aktivitetsafhængige VEU-bidrag. 
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 Det foreslås, at der indsættes et nyt bilag 1 til AUB-loven med sigte 

på at fastlægge nye modelparametre for erhvervsuddannelserne til 

brug for beregning af arbejdsgivernes lærepladsafhængige AUB-bi-

drag for 2023. Modelparametrene genberegnes og fastsættes årligt i 

et samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægel-

sens Hovedorganisation. 

 Det foreslås, at færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet afskaf-

fes, og at en tekstanmærkning om et lærepladstaxametertilskud in-

korporeres i materiel ret (omlægning fra en ordning med en fast 

takst til en rammestyret ordning). 

 

Det bemærkes, at den foreslåede fastsættelse af AUB-bidraget for så vidt 

angår regnskabet for 2021 er beregnet på baggrund af skøn for udgif-

terne i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2023 foretaget af Arbejdsgi-

vernes Uddannelsesbidrag i foråret 2022. Der foreligger nye, opdaterede 

skøn i starten af september 2022, som forventes indarbejdet i lovforsla-

get inden fremsættelse. Tilsvarende vil være tilfældet for så vidt angår 

den foreslåede fastsættelse af VEU-bidraget. 

 

Det bemærkes i forlængelse heraf, at den 1-årige forlængelse af VEU-tre-

partsaftalen (2018-2021) fra 2021 udløber med udgangen af 2022. Dette 

påvirker bl.a. VEU-godtgørelsessatsen og aktivitetsniveauet. I den fore-

slåede fastsættelse af VEU-bidragssatsen for 2023 tages der udgangs-

punkt i en videreførelse af relevante tiltag fra trepartsaftalen. Ved juste-

ringer af tiltag gældende for 2023 kan det blive aktuelt at fremsætte æn-

dringsforslag til det fremsatte lovforslag om korrektion af den foreslåede 

VEU-bidragssats, såfremt de justerede tiltag vil indebære et væsentligt 

ændret aktivitetsniveau eller en ændret godtgørelsessats. 

 

Det er forventningen, at lovforslaget vil blive fremsat for Folketinget ok-

tober 2022. 

 

Lovforslagsudkastet samt høringslisten kan også ses på www.hoerings-

portalen.dk. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventu-

elle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 12. au-

gust 2022, kl. 12.00. 

 

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

lovforslag om pensionsrefusion, AUB- og VEU-bidrag for 2023 m.v.” 

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 

http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:AARJK@uvm.dk
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Folketingets hjemmeside i forbindelse med lovforslagets fremsættelse for 

Folketinget. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til AARJK@uvm.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nanna Hvass Jacobsen 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 55 19 

nanna.hvass.jacobsen@uvm.dk 
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