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Høring over forslag til ændring af AUB-loven og forskellige andre
love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af
modregning, ændring af klageproces m.v.)
Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af AUB-loven
og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til
brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) i høring.
Lovforslagsudkastet og høringslisten offentliggøres ligeledes på Høringsportalen.
Lovforslagsudkastet er opfølgning på lov nr. 706 af 8. juni 2017, med
hvilket det praktikpladsafhængige AUB-bidrag indføres pr. 1. januar 2018
som led i udmøntningen af trepartsaftalen.
Af forarbejderne til loven fremgår det, at modelparametrene i AUBlovens bilag 1 til brug for beregningen af det praktikpladsafhængige
AUB-bidrag er midlertidige og vil blive genberegnet og fastsat endeligt
for 2018 ved lovforslag, der forventes fremsat i Folketingssamlingen
2017/18.
Hovedpunkterne i vedlagte lovforslagsudkast er følgende:
Det foreslås, at der indsættes et nyt bilag 1 til AUB-loven.
Det foreslås desuden, at skolebaseret uddannelse uden praktik i en virksomhed ikke skal indgå i modellen for det praktikpladsafhængige AUBbidrag, idet arbejdsgiverne ikke kan indgå uddannelsesaftaler med elever
på disse uddannelser. Disse uddannelser vil følgelig heller ikke være opført på bilag 1. Efter formuleringen af lovforslaget vil en højeste fuldført
uddannelse, der er skolebaseret uden praktik i en virksomhed, ikke kunne
udløse tilskud pr. erhvervsuddannet årsværk til arbejdsgiveren, indgå i
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beregningen af praktikpladsbonus, merbidrag eller underskudsdeling i det
praktikpladsafhængige AUB-bidrag.
Herudover foreslås følgende andre ændringer af overvejende teknisk
karakter:
Ændring af AUB-loven
 Det foreslås, at der indføres særskilt bestemmelse om modregning
mellem ind- og udbetalinger i ordningerne omfattet af ATP’s fællesopkrævning af diverse arbejdsgiverbidrag, herunder modregning
mellem udbetalinger i forbindelse med det praktikpladsafhængige
AUB-bidrag og bidrag til de øvrige ordninger, som ATP administrerer.
 Det foreslås, at klageprocessen ændres, så klageren som noget nyt
vil skulle sende sin klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen med henblik på denne myndigheds revurdering. Såfremt myndigheden ikke giver klageren helt eller delvist medhold, vil myndigheden skulle sende klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ATP’s ankenævn, som også er klageinstans i
dag.
Ændring af godtgørelsesloven
 Det foreslås, at der indføres særskilt bestemmelse om modregning,
jf. det tilsvarende forslag til ændring af AUB-loven.
 Det foreslås at ændre rentebestemmelsen, således at rentelovens
rentesats finder anvendelse ved ubetalte, forfaldne bidrag efter
godtgørelsesloven. Forslaget indebærer en sænkning af morarenten
og skal ses i sammenhæng med nedenstående forslag om ændring af
Beskæftigelsesministeriets love.
Ændring af forskellige love på Beskæftigelsesministeriets område
 Det foreslås at ensrette rentebestemmelserne i forskellige love, således at rentelovens rentesats finder anvendelse ved ubetalte, forfaldne krav på bidrag, som ATP opkræver fra arbejdsgiverne. Forslaget
indebærer en ensretning og for så vidt angår ordningerne Barsel.dk,
Finansieringsbidrag (FIB) samt Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) en sænkning af morarenten til gavn for arbejdsgiverne.
Der tages forbehold for evt. lovtekniske ændringer.
Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger, som lovforslagsudkastet måtte give anledning til. Eventuelle
bemærkninger skal være ministeriet i hænde senest onsdag den 27. september 2017, kl. 12.00.
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Bemærkninger bedes sendt til følgende e-mailadresse med angivelsen
”Høringssvar – lovforslag om modelparametre for 2018” i emnefeltet:
MDCJC@uvm.dk.
Spørgsmål vedrørende lovforslagsudkastet kan rettes til fuldmægtig
Nanna Hvass Jacobsen på tlf.nr.: 33 92 55 19 eller på e-mailadressen:
Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk.
Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget november 2017.

Med venlig hilsen

Nanna Hvass Jacobsen
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 55 19
Nanna.Hvass.Jacobsen@uvm.dk
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