Morten Holm Bundgaard
Emne:

VS: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og
lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (j.nr. 17/11118) - frist 27. september
2017, kl. 12.00

Fra: Súzanne E. Hirsch-Fabricius
Sendt: 27. september 2017 11:12
Til: 'Henrik.Lindegaard@uvm.dk' <Henrik.Lindegaard@uvm.dk>
Emne: VS: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (j.nr. 17/11118) - frist 27. september 2017, kl. 12.00
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for muligheden for at blive hørt.
FA har følgende bemærkninger til lovforslaget:
§1
§ 33, stk.1.pkt. Der lægges i lovforslaget op til, at uddannelsesbeviser skal udstedes digitalt. Finanssektoren har en
bekendtgørelsessikret ret til selv at udstede uddannelsesbevis. Det foregår med trykte beviser, der overrækkes ved
en ceremoni i de pågældende virksomheder. Denne ret ønskes bevaret.
§ 66 x, stk. 2 Finansuddannelsen er fritaget for afkortning af skoleperioder for EUV elever. Ud over at
finansuddannelsen består af relativt korte skolemoduler, af op til 6 dages varighed, så giver det ganske enkelt ikke
mening, at sætte enkelt elever ”uden for døren” under dele af skoleundervisningen. Det sætter eleven uden for
fællesskabet og er forstyrrende for undervisningen. Denne ret ønskes bevaret.

Med venlig hilsen
Súzanne E. Hirsch-Fabricius
Uddannelsespolitisk konsulent
suh@fanet.dk
Telefon: +45 3391 4700
Direkte: +45 3338 1669
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7
1256 København K
Besøg os på www.fanet.dk og abonnér på vores nyhedsmail

Fra: Henrik Lindegaard [mailto:Henrik.Lindegaard@uvm.dk]
Sendt: 30. august 2017 11:55
Til: ac@ac.dk; pote@atp.dk; b-sosu@sosu.dk; bupl@bupl.dk; brd@brd.dk; info@cfu-net.dk; eva@eva.dk;
mail@dkfisk.dk; info@privatskoleforening.dk; dst@dst.dk; formand@danmarksvejlederforening.dk; da@da.dk;
dcum@dcum.dk; df@friskoler.dk; DI@DI.DK; duf@duf.dk; lederne@danskeerhvervsskoler.dk;
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bestyrelserne@danskeerhvervsskoler.dk; dh@handicap.dk; csc@lf.dk; regioner@regioner.dk; dse@skoleelever.dk;
lederforeningen@sosu.dk; dt@datatilsynet.dk; dch@dch.dk; KAMT@ucc.dk; dssv@dssv.dk;
info@efterskoleforeningen.dk; sekretariat@erhvervsskolelederne.dk; kontakt@eeo.dk; Finanssektorens
arbejdsgiverforening <fa@fanet.dk>; info@tat.dk; fkf@kristne-friskoler.dk; hej@friefagskoler.dk;
ligevaerd@ligevaerd.dk; post@forhandlingsfaellesskabet.dk; fsl@fsl.dk; fsr@fsr.dk; ftf@ftf.dk; hvr@hvr.dk;
info@humanrights.dk; kl@kl.dk; info@landboungdom.dk; info@lf.dk; pauleb@foa.dk; sosuleb@foa.dk; lo@lo.dk;
lh@handelselever.dk; lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; lc@skaf-net.dk; ctr@sde.dk;
INFO@RIGSREVISIONEN.DK; UVM - Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser <reu@uvm.dk>;
rem@sm.dk; Rådet for Ungdomsuddannelser <ungdomsuddannelsesraadet@uvm.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og
Efteruddannelse <VEU-raadet@uvm.dk>; pkmo@ucsyd.dk; UUDK@UUDANMARK.dk
Emne: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (j.nr. 17/11118) - frist 27. september 2017, kl. 12.00
Til de på høringslisten anførte
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) i høring.
Eventuelle bemærkninger til lovforslagsudkastet bedes sendt til e-mailadressen Henrik.Lindegaard@uvm.dk senest
onsdag den 27. september 2017, kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Henrik Lindegaard
Chefkonsulent

Undervisningsministeriet
Departementet
Kontor for Erhvervs- og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 25
Direkte tlf.: +45 33 92 54 08
E-mail: Henrik.Lindegaard@uvm.dk
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