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Til adressater på den vedlagte høringsliste 

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Juste-

ring af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-

bidrag for 2022 m.v.) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til 

lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af fleksibelt uddannelses-

bidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsættelse af mo-

delparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktik-

pladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbi-

dragssats m.v.) i høring. 

 

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

ber 2017 og november 2020.  

 

Lovforslagets hovedpunkter er følgende: 

 Det foreslås, at AUB-bidraget sættes op fra 2.354 kr. kr. til 3.639 kr. 

grundet en negativ egenkapital i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

på 2,6 mia. kr. ved udgangen af 2020. Der er således tale om en be-

tydelig forhøjelse, der afspejler, at udgifterne i Arbejdsgivernes Ud-

dannelsesbidrag til særligt løntilskud var højere end forventet i 2020. 

Fastsættelsen følger princippet om det fleksible AUB-bidrag, der 

blev vedtaget ved lov i 2020, bl.a. på baggrund af Rigsrevisionens 

anbefalinger herom. 

 Det foreslås, at VEU-bidraget sættes ned fra 449 kr. til 410 kr. Fast-

sættelsen følger princippet om det aktivitetsafhængige VEU-bidrag. 

 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 praktikpladsafhængige AUB-

bidrag for 2022. Modelparametrene genberegnes og fastsættes årligt 

i et samarbejde mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægel-

sens Hovedorganisation. 

 Det foreslås, at merbidragssatsen i det praktikpladsafhængige AUB-

bidrag fastsættes til 27.000 kr. for 2022 og frem.  
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 Det foreslås, at lokomotivføreruddannelsen indtræder i det praktik-

pladsafhængige AUB-bidrag, bortset fra i ordningen med merbi-

dragsfritagelse. 

 Endelig foreslås det af lovtekniske årsager at inkorporere afløbet fra 

det midlertidige løntilskud til uddannelsessporet erhvervsgrundud-

dannelse i forberedende grunduddannelse (FGU) i 2020 i materiel 

ret. 

 

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

tober 2021. 

 

For god ordens skyld bemærkes, at lovforslaget ikke indeholder forslag 

om refusion af arbejdsgiveres udgifter til pension for visse elever, jf. pkt. 

7 i Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder 

(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra maj 2020. Som 

angivet i denne trepartsaftale er forudsætningen for et sådant forslag, at 

bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag forinden udarbejder 

et oplæg for en model for ordningen. Der pågår fortsat sådanne overve-

jelser om udmøntningen af løsningen. Forslag om refusion af arbejdsgi-

veres udgifter til pension for visse elever vil efter omstændighederne 

blive indarbejdet i lovforslaget efter den eksterne høring. 

 

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 torsdag den 12. au-

gust 2021 kl. 12.00. 

 

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

lovforslag om AUB- og VEU-bidrag for 2022 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 

Folketingets hjemmeside i forbindelse med lovforslagets fremsættelse for 

Folketinget. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til AARJK@uvm.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Nanna Hvass Jacobsen 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 55 19 

Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk 


