
 

Orientering om lov nr. 706 af 8. juni 2017 

Folketinget har vedtaget lov nr. 706 af 8. juni 2017 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervs-

uddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) (Lov-

forslag nr. L 202) 

Ændringsloven udgør anden del af udmøntningen trepartsaftalen fra august 2016 med arbejdsmarkedets par-

ter om tilstrækkelig arbejdskraft i hele Danmark, der styrker erhvervsuddannelserne og øger fokus på at opret-

te flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Trepartsaftalens øvrige praktikpladsinitiativer blev vedtaget 

i Folketinget i december 2016. 

Herudover indeholder ændringsloven en række tiltag, som ikke er en del af trepartsaftalen. 

Neden for følger en kort gennemgang af ændringslovens centrale elementer.  

Undervisningsministeriet vil senere målrette informationen og vejledningen om ændringslovens enkelte ele-

menter. 

 

Elementer i lovændringen, som allerede er trådt i kraft 

I lov om efterskoler og frie fagskoler etableres et forsøg med 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb og 

10. klasse på efterskoler (ændringslovens § 6, nr. 1). 

I lov om erhvervsuddannelser etableres en ny model for dimensionering af erhvervsuddannelser med virkning 

fra 2018 (ændringslovens § 2, nr. 2) 

  

Elementer i lovændringen, som træder i kraft fra den 1. juli 2017 

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: 

Justering af bestemmelserne om lønrefusion for voksne erhvervsuddannelseselever (ændringslovens § 1, nr. 

1). 

Justeringer af to statsfinansierede bonusordninger for 2017 rettet mod arbejdsgivere, der tager erhvervsud-

dannelseselever i praktik (ændringslovens § 1, nr. 9-15). De omfatter bonus for beskæftigelse af elever på de 

såkaldte fordelsuddannelser samt for merbeskæftigelse målt i antal praktikårselever. Bonus beregnes og udbe-

tales i 2018. 

To nye bemyndigelser, hvorefter undervisningsministeren kan godkende, at uddannelsesaftaler inden for ud-

dannelser sidestillet med erhvervsuddannelser kan indgå i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag (æn-

dringslovens § 1, nr. 16 (§ 15 i) og 22 (§ 21 f, stk. 4 og 5)). 

En justering af bestemmelsen om betaling af bidrag til dækning af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udgif-

ter (ændringslovens § 1, nr. 19). 



En ny bestemmelse om indsamling af data, herunder oprettelse af et særligt register, til brug for Arbejdsgiver-

nes Uddannelsesbidrags opgørelse af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag (ændringslovens § 1, nr. 25). 

 

Elementer i lovændringen, som træder i kraft fra den 1. august 2017 

I folkeskoleloven:  

Der etableres en ramme for, at skolerne samarbejder med virksomheder og institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse (ændringslovens § 3, nr. 1 og 2).  

Elevernes praktik i kortere perioder i virksomheder og institutioner vil komme til at gælde for elever i 6. og 7. 

klasse (ændringslovens § 3, nr. 4).  

I vejledningsloven: 

Brobygningen i 9. klasse styrkes for uddannelsesparate elever, som har behov for afklaring af uddannelsesvalg 

(ændringslovens § 4, nr. 1).  

Det vil ikke længere være et krav for ikke-uddannelsesparate elever at deltage i brobygning (ændringslovens § 

3, nr. 3).  

Der etableres en mere fleksibel tilrettelæggelse af brobygningen i 10. klasse (ændringslovens § 4, nr. 2).  

 

Elementer i lovændringen, som træder i kraft fra den 1. januar 2018 

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: 

Justering af modellen for statsligt tilskud til formidling af uddannelsesaftaler (praktikpladspræmie), herunder 

et nyt statsligt tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. for formidling af uddannelsesaftaler 

med arbejdsgivere, der ikke har indgået uddannelsesaftaler i de seneste fem år (ændringslovens § 1, nr. 2-6). 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vil fremover dække den del af statens driftsudgifter til skolepraktik, der år-

ligt overstiger udgiftsniveauet i 2016 (ændringslovens § 1, nr. 7 og 8). 

Der etableres et nyt praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Det 

praktikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag indebærer en belønning af virksomheder, der bidrager til at uddan-

ne faglært arbejdskraft, såfremt de uddanner elever på fordelsuddannelser og/eller uddanner flere elever end 

gennemsnittet af de foregående 3 år, mens virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne 

faglært arbejdskraft, pålægges et større ansvar for den samlede finansiering af praktikordningerne. Det prak-

tikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag indeholder et tilskud (dvs. en generel bidragsnedsættelse) til virksomhe-

der med faglærte ansatte, to bonusordninger for virksomheder, som yder en særlig indsats i relation til at tage 

erhvervsuddannelseselever, et merbidrag for virksomheder, som ikke yder en sådan særlig indsats, samt en 

over- eller underskudsdelingsordning (ændringslovens § 1, nr. 16-18, 22 og 26).  

Justeringer af bestemmelserne om frekvensen for indbetaling samt om rente ved ikke rettidig betaling af bi-

drag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (ændringslovens § 1, nr. 20 og 21). 



Udvidelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags mulighed for at føre kontrol med udbetaling af refusions-, 

bonus- og tilskudsordninger (ændringslovens § 1, nr. 23 og 24). 

I lov om erhvervsuddannelser: 

Begrænsninger i anvendelsen og varigheden af virksomhedsforlagt praktikuddannelse, delaftaler og korte ud-

dannelsesaftaler samt at praktikuddannelse alene kan finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktik-

uddannelse af et fagligt udvalg (kortere uddannelsesophold i udenlandske virksomheder dog undtaget) (æn-

dringslovens § 2, nr. 3, 4, 6, 7 og 13). 

Mulighed for, at erhvervsskolernes ordensregler kan indeholde regler om elevadfærd udvist uden for skolen, 

tilbageholdelse af uønskede genstande samt elevers medvirken i test for rusmidler (ændringslovens § 2, nr. 7 

og 8).  

Nye bemyndigelser vedrørende krav til elevernes egnethed mv., herunder mulighed for, at undervisningsmini-

steren udsteder regler om: 

 Elevers aktivitet som praktikpladssøgende, herunder om konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes. Reg-

lerne kan omfatte elever, som er i de sidste 8 uger af erhvervsuddannelsens grundforløb 2 (ændringslovens 

§ 2, nr. 12). 

 Elevers registrering som praktikpladssøgende. Reglerne kan omfatte elever, som er i de sidste 8 uger af er-

hvervsuddannelsens grundforløb 2, samt elever, som har tilmeldt sig som praktikpladssøgende uden for 

skolepraktik (ændringslovens § 2, nr. 12). 

 Erhvervsskolers og praktikcentres behandling og afgørelse af sager om udelukkelse af elever fra skoleprak-

tik og andre sager om elevers retsstilling og om behandling af elevers klager over sådanne afgørelser. Reg-

lerne fastsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (ændrings-

lovens § 2, nr. 17). 

Pligt for alle elever, der er registreret som praktikpladssøgende om at tage imod en anvist praktikplads. Alle 

elever, som afslår at modtage praktikpladsen, vil blive slettet af praktikpladsregisteret. For elever i skolepraktik 

gælder, at de skal forlade skolepraktikken, hvis de afslår at modtage praktikpladsen. For elever, som er i de 

sidste 8 uger af erhvervsuddannelsens grundforløb 2, vil undervisningsministeren kunne fastsætte regler om 

reaktionen ved at afslå at modtage praktikpladsen (ændringslovens § 2, nr. 15). 

Udtrykkelig hjemmel til, at praktikcentre kan producere varer og levere tjenesteydelser på markedsvilkår (æn-

dringslovens § 2, nr. 14).  

 

Elementer i lovændringen, hvorefter undervisningsministeren fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet 

I godtgørelsesloven etableres mulighed for at kunne yde godtgørelse for mere end 7,4 timer pr. dag, når en 

medarbejder har deltaget i et kursus (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse), som varer i mere end 7,4 

timer pr. dag (ændringslovens § 5, nr. 1). 


