Til Uddannelses- og Forskningsministeriet
FA takker for nedenstående høring.
FA kan i det store og hele tilslutte sig ændringsforslagene, som skal implementere trepartsaftalen om flere
lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020.
FA finder dog et par af forslagene problematiske:
1. Det foreslås i lovudkastets pkt. 13, at de faglige udvalg årligt over for BUVM skal redegøre for deres
indsats for godkendelse af virksomheder, herunder i hvilken udstrækning indsatsen understøtter et
tilstrækkeligt lærepladspotentiale. Det fremgår af de alm. bemærkninger, at de faglige udvalg skal
redegøre for indsatsen for, at der samlet set godkendes et antal lærepladser på virksomhederne,
der er tilstrækkeligt til, at skolernes målopfyldelse understøttes.
FA har svært ved at se, hvad det er for en indsats i forhold til selve godkendelsen af virksomheder
som lærepladser, der henvises til. Selve godkendelsen sker jo efter udvalgets vurdering af, om den
virksomhed, som søger om godkendelse, opfylder kravene til en læreplads. Forslaget synes at
indebære, at udvalget skal godkende et antal lærepladser, som matcher antallet af indgåede
uddannelsesaftaler et givet år. Men det kræver jo, at der er flere virksomheder som søger om
godkendelse, og at disse virksomheder opfylder kravene. Og hvordan får man dem til det?
Det kan man bl.a. gennem den indsats fra de faglige udvalgs side, som allerede er beskrevet i
lovudkastets pkt. 9, som indebærer, at de faglige udvalg ved kontakt med og evt. opfordring til
virksomhederne skal virke for, at der tilvejebringes det antal lærepladser, der er behov for ud fra de
måltal for antal uddannelsesaftaler på et givet tidspunkt, som skolerne er blevet pålagt. Som en del
af denne indsats vil virksomhederne naturligt også blive vejledt i, hvilke krav der stilles for at blive
godkendt som læreplads.
FA forslår derfor, at den årlige redegørelse i stedet skal dreje sig om udvalgets indsats i forhold til at
tilvejebringe det antal lærepladser, der er behov for ud fra skolernes måltal.
2. Det foreslås i lovudkastets pkt. 7, at AUB fastsætter nærmere regler for ordningen vedr. det
generelle tilskud til de faglige udvalg, herunder om betingelserne for ydelse af tilskuddet,
regnskabs- og dokumentationskrav og udbetaling af tilskuddet. I bemærkningerne til lovforslaget
begrundes forslaget i en firkantet parentes med, at det skal give AUB mulighed for at udstede
bekendtgørelser indeholdende regler af overvejende processtyrende karakter (frister, formkrav,
skabeloner o.l.).
FA mener, at forslaget giver anledning til uklarhed: Selve lovteksten kan fortolkes som en
bemyndigelse til også at udstikke indholdsmæssige betingelser, mens bemærkningerne lægger op
til, at betingelserne overvejende skal være af processtyrende karakter. Men da sidstnævnte står i
firkantet parentes, er der risiko for, at bemærkningen forsvinder i det endelige lovforslag.
FA forslår derfor, at lovteksten ændres, så der kommer til at stå, at ”AUB bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder om betingelser af overvejende processtyrende
karakter (frister, formkrav, skabeloner o.l.)”.
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