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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af 
fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022 
m.v.)  

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringen. FA har følgende bemærknin-
ger til høringen.  

Den foreslåede stigning i AUB-bidraget på ca. 45 pct. mener FA er yderst uhensigtsmæssig i 
en tid, hvor dansk erhvervsliv fortsat er udfordret, som følge af corona-krisen. Dertil kommer, 
at der fortsat hersker usikkerhed om der igen vil komme nedlukninger af dele af dansk er-
hvervsliv herover vinteren.   
 
For finanssektoren vil en forhøjelse af AUB-bidraget betyde en merudgift på i størrelsesorde-
nen 70-75 mio. kr. Denne stigning skal ses i lyset af, at finanssektoren generelt ikke har mulig-
hed for at anvende de ordninger, som AUB-bidraget finansierer. Det skyldes, at antallet af 
finanselever er forholdsvis lavt grundet skift i kompetenceefterspørgslen, og de efter- videre-
uddannelseskurser, som AUB-bidraget finansierer ikke er relevante for finanssektoren.  
 
I 2019 var finanssektorens nettobidrag til AUB-ordningen på ca. 160 mio. kr. 1, mens nettobi-
draget i 2020 udgjorde ca. 90 mio. kr. Dette til trods for at Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til 
elever og lærlinge samt virksomheder sikrede, at der ikke blev betalt AUB-bidrag i 1. kvartal 2020 og 
FA’s medlemmer modtog godt 26 mio. kr. ud af de i alt ca. 5,1 mia. kr.2, der blev udbetalt i 
løntilskud til private virksomheder i 2020.   
 
FA mener, at den negative egenkapital i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 2,6 mia. kr., 
bør tilbagebetales over en flerårig periode. Det vil hjælpe virksomhederne og bidrage til at 
mindske evt. afledte effekter på beskæftigelsen.  
 
Endelig vil FA gerne opfordre til, at der i forbindelse med indførelse af nye initiativer i kom-
mende trepartsaftaler bliver et større fokus på at indføre mekanismer, der sikrer en bedre lø-
bende økonomistyring. En bedre løbende økonomistyring vil føre til, at pengene i AUB-ord-
ningen i højere grad bliver anvendt i tråd med den aftalte hensigt.  
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1 Ifølge tal fra ATP betalte FA’s medlemmer godt 165 mio. kr. i AUB og VEU-bidrag i 2019, mens de modtog løn- og 
VEU-refusioner mv. for godt 5 mio. kr. Heri er ikke indregnet tilbageførsel af AUB og VEU-bidrag vedrørende 2019, som 
følge af Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder. Denne tilbageførsel udgjorde knap 20 mio. kr.  
2 Ifølge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags Årsrapport 2020 blev der udbetalt 5,1 mia. kr. i løntilskud til private virksom-
heder i 2020, som følge af Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.  
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