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Afrapportering fra arbejdsgruppe om rammer  for 
administration og tilsyn med det nye AUB-tilskud 
til de faglige udvalg 

Indhold 
Med Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar af 21. november 
2020 blev det aftalt i aftaletekstens pkt. 1, at de faglige udvalg får ansvar 
for at indgå flerårige aftaler om anvendelse af midler til lærepladsunder-
støttende arbejde i regi af de faglige udvalg og erhvervsskolerne, samt at 
søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne øges. Der afsættes en øko-
nomisk ramme af AUB-midlerne på 121 mio. kr. i 2021 og 119 mio. kr. 
årligt i 2022 og frem til dette formål.  
 
I bilag 1 til aftaleteksten fremgår yderligere tekst om administration af og 
tilsyn med det nye tilskud til de faglige udvalg. Det fremgår heri, at der 
nedsættes en arbejdsgruppe med regeringen og arbejdsmarkedets parter, 
der skal komme med forslag til de administrative og forvaltningsmæssige 
rammer for ordningen, herunder rammer for administration, afrapporte-
ring og kontrol/tilsyn med midlernes anvendelse samt årshjul fælles for 
alle faglige udvalg, og hvordan evt. uforbrugte midler håndteres, hvis der 
ikke kan opnår enighed i de faglige udvalg om anvendelse.   
 
Dette materiale udgør afrapporteringen fra denne arbejdsgruppe.  
 
Afrapporteringen består af fire bilag: 

• Bilag 1: Gengivelse af de relevante aftalepunkter fra Trepartsafta-
len, herunder aftaletekstens bilag 1. (s. 2-4) 

• Bilag 2: Model for 2021 (s. 5-9)  
• Bilag 3: Model for 2022 og frem. (s. 10-16) 
• Bilag 4: Konsekvenser for aftalens pkt. 3 om et fast tilskud til de 

faglige udvalg til varetagelse af udvalgenes generelle opgaver. (s. 
17) 

• Bilag 5: Opgørelse af elevtal til fordeling af tilskud (s. 18-19) 
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Bilag 1: Gengivelse af relevante aftalepunkter fra Trepartsaftalen 
 
”Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om følgende fsva. de 
faglige udvalg: 
 

1. De faglige udvalg har fremadrettet uforandret ansvaret for, at der 
godkendes lærepladsvirksomheder. I tillæg hertil får de faglige 
udvalg ansvar for at indgå flerårige aftaler om anvendelse af mid-
ler til lærepladsunderstøttende arbejde i regi af de faglige udvalg 
og erhvervsskolerne, samt at søgning og kvalitet på erhvervsud-
dannelserne øges:   
a. Der afsættes en økonomisk ramme af AUB-midlerne på 121 

mio. kr. i 2021 og 119 mio. kr. årligt i 2022 og frem til lære-
pladsunderstøttende arbejde. Det er intentionen med mid-
lerne, at disse skal understøtte det lærepladsunderstøttende 
arbejde, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne.  

b. Det enkelte faglige udvalg beslutter, hvordan midlerne an-
vendes bedst, herunder fordeling mellem erhvervsskoler og 
fagligt udvalg. For så vidt angår midler til erhvervsskolerne 
har det faglige udvalg ret og pligt til at indstille til den enkelte 
skole, hvordan midlerne bør anvendes for at opfylde de cen-
trale mål. Denne indstilling vedrører alene disse midler og må 
ikke vedrøre skolens øvrige aktivitet. Der udarbejdes en årlig 
opgørelse vedr. fordelingen af midler mellem faglige udvalg 
og skoler mhp. vurdering af balancen på den årlige status-
drøftelse i 2023.  

c. Skolens bestyrelse kan afvise det faglige udvalgs indstilling 
mhp. revurdering i det faglige udvalg. Såfremt erhvervsskolen 
ikke kan tilslutte sig det faglige udvalgs indstilling, træffer 
børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra REU 
beslutning om midlernes anvendelse. De faglige udvalg skal 
årligt afrapportere om midlernes anvendelse til AUB samt 
sikre, at information vedrørende anvendelsen er tilgængelig 
for offentligheden.   

d. De faglige udvalg indstiller og tildeler midler for en periode 
på op til 4 år.  

e. Den økonomiske ramme fordeles ud på de faglige udvalg ud 
fra antallet af elever (gennemsnit af de seneste tre tilgængelige 
regnskabsår) på uddannelserne under de faglige udvalg fra og 
med 2021. Udmøntningen af den økonomiske ramme for 
2021 aftales mellem regeringen, DA og FH senest med ud-
gangen af januar 2021. En række øvrige initiativer i aftalen vil 
styrke lærepladsarbejdet i forhold til social- og sundhedsud-
dannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent. Derfor 
gives der ikke tilskud til det faglige udvalg for social- og 
sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assi-
stent.  



 3 

f. Som ansvarlig myndighed for udbetaling af midlerne til de 
faglige udvalg, får AUB en central rolle i forhold til admini-
stration og tilsyn med anvendelsen af midlerne, herunder til-
syn i forhold til de faglige udvalg, jf. bilag om administration og 
tilsyn med AUB-midler til de faglige udvalg. Udgifter til administra-
tion af og tilsyn med ordningen i AUB, systemunderstøttelse 
mv. skal finansieres inden for den afsatte ramme til de faglige 
udvalg på varigt 119 mio. kr. Udgifter hertil skal fastsættes 
som led i ovennævnte arbejdsgruppes arbejde. 

 
Det gælder generelt, at det enkelte faglige udvalg selv vurderer, hvordan 
opgaven bedst løses, herunder om der er behov for nye opsøgende ind-
satser, strukturelle ændringer af uddannelsen fx gennem fleksibilitets-
pulje, særlige regionale indsatser, tiltag vedr. rekruttering af elever, særlige 
indsats ved lokalt mismatch, tiltag til at nedbringe frafald, supplerende 
lærepladsopsøgende indsatser, samarbejdsaftaler med erhvervsskoler om 
løsning af ovenstående opgaver, analyser af lærepladssituationen lokalt, 
regionalt og nationalt, samarbejdsaftaler med andre faglige udvalg mv.  

 
2. De faglige udvalg skal derudover: 

a. stille oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed. 
b. ved vedvarende skævheder udtale sig til Rådet for grundlæg-

gende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) om lokal dimen-
sionering af én eller flere uddannelser, jf. afsnit om sanktio-
ner.  

 
3. Alle de faglige udvalg får herudover et fast tilskud til at løse ud-

valgets generelle opgaver på 20 mio. kr. årligt Tilskuddet fordeles 
ud på de faglige udvalg ud fra antallet af elever (gennemsnit af de 
seneste tre tilgængelige regnskabsår) på uddannelserne under de 
faglige udvalg.  Midlerne udbetales af AUB – gældende fra og 
med 2021.  

 
Ændringerne omfatter alle de faglige udvalg og implementeres i 2021. De 
ændringer, der kræver lovændring, træder i kraft 1. januar 2022.” 
 
”Bilag 1 om administration og tilsyn med AUB-midler til de faglige udvalg. 
 
Det fremgår af trepartsaftalens punkt 1, at der afsættes en økonomisk 
ramme af AUB-midlerne på 121 mio. kr. i 2021 og 119 mio. kr. årligt i 
2022 og frem til de faglige udvalg til brug for lærepladsunderstøttende ar-
bejde.  
 
Der er behov for at sikre den fornødne kontrol med, at midlerne til de 
faglige udvalg anvendes til formålet.  
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om følgende fsva. administrati-
onen af og tilsynet med den nye bevilling til de faglige udvalg: 
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a. Som forvaltningsmyndighed vil de faglige udvalg også for 
denne nye opgave skulle følge de almindelige forvaltningsret-
lige regler og principper om bl.a. saglighed og ligebehandling, 
ligesom de vil skulle følge de regler og kriterier, der måtte 
blive fastsat om fordeling af midler mellem de faglige udvalg 
og skolerne. 

b. De faglige udvalg skal årligt over for Børne- og under-
visningsministeriet redegøre for deres indsats for godken-
delse af virksomheder med et tilstrækkeligt lærepladspotenti-
ale. Redegørelsen fremsendes til orientering. Børne- og Un-
dervisningsministeriet fastsætter rammer herfor. Det forud-
sættes, at AUB fastlægger nærmere retningslinjer vedrørende 
revision og dokumentation ifm. udbetaling af de nye midler. 

c. De faglige udvalg opstiller saglige kriterier for tildeling af 
midlerne for så vidt angår den andel, som udvalget tildeler 
skolerne. Dette kan f.eks. være elevtal, elevtilgang eller opfyl-
delsesgrad ift. målsætningerne i nærværende trepartsaftale, jf. 
aftalens punkt 9.  

d. Der nedsættes en arbejdsgruppen med regeringen, DA og FH 
der skal komme med forslag til de administrative og forvalt-
ningsmæssige rammer for ordningen, herunder rammer for 
administration, afrapportering og kontrol/tilsyn med midler-
nes anvendelse samt årshjul fælles for alle faglige udvalg. Her-
under tage stilling til hvordan evt. uforbrugte midler håndte-
res, hvis der ikke kan opnår enighed i de faglige udvalg om 
anvendelse. Da midlerne udbetales af AUB til de faglige ud-
valg, har AUB ansvaret for at sikre, at midlerne anvendes til 
det formål, hvortil de er udbetalt. Arbejdsgruppens arbejde 
skal være færdigt senest den 31. marts 2021. Aftaleparterne 
fastsætter herefter de konkrete rammer for ordningen på bag-
grund af arbejdsgruppens indstilling, herunder nødvendige 
hjemler, med henblik på ikrafttrædelse med virkning fra se-
nest 1. januar 2022. Børne- og undervisningsministeren frem-
sætter lovforslag vedrørende elementer, der kræver lovæn-
dring.  

e. Den enkelte erhvervsskole foretager årligt en samlet afrap-
portering for skolens anvendelse af midlerne til alle skolens 
uddannelser fra de faglige udvalg. Aftaleparterne aftaler kon-
kret model herfor.  

f. Udbetaling til skoler og lærepladsunderstøttende tiltag uden 
for regi af skolerne sker via AUB. De enkelte faglige udvalg 
skal således oplyse AUB om, hvordan midlerne skal udmøn-
tes.” 
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Bilag 2: Model for 2021 

Indledning 
De 121 mio. kr. skal fordeles til de faglige udvalg ud fra antallet af elever 
(gennemsnit af regnskabsår 2018-2020) på uddannelserne under de fag-
lige udvalg. Elever opgøres som et gennemsnit af bestanden hen over et 
kalenderår. Bestanden er det uddannelsesfordelte antal elever i gang med 
en erhvervsuddannelse (i denne sammenhæng medregnes grundforløbets 
2. del, studiekompetencegivende forløb og hovedforløbet). Bestanden 
opgøres pr. ultimo hver måned. Der beregnes et gennemsnit for elevbe-
standen på baggrund af månederne januar-maj og august-december hvert 
år, da juni-juli grundet sommerferie medfører store afvigelser. Bestanden 
ultimo hver måned kan opgøres af Børne- og Undervisningsministeriet 
og udleveres til AUB med henblik på fordeling af de afsatte midler. For 
2021 foreslås det, at midlerne fordeles direkte på aktstykke om ordnin-
gen for at skabe hurtig afklaring om fordelingen af midlerne. Fordelings-
nøglen er uddybet i bilag 5. Der foretages en evaluering af denne forde-
lingsnøgle i forbindelse med den generelle statusdrøftelse i 2023, jf. afsnit 
1.b i aftaleteksten.  
 
AUB skal have hjemmel til at udbetale tilskud. Denne hjemmel skal tilve-
jebringes via aktstykke, når regeringen og arbejdsmarkedets parter er 
enige om model. 
 
Der skal tages stilling til følgende fsva. 2021: 

1) Rammer for faglige udvalgs anvendelse af midler. 
2) Afrapportering om anvendelse af midler 
3) Kontrol og tilsyn med anvendelsen af midlerne, herunder hånd-

tering af uforbrugte midler 
4) Håndtering af uenighed i faglige udvalg.   
5) Udgifter til administration og tilsyn i AUB 

 
Generelt vil rammer og regler for midlerne skulle fastsættes af AUB’s be-
styrelse. Aktstykke foreslås at indeholde en bemyndigelse til AUB’s be-
styrelse til at fastsætte nærmere regler. Det lægges til grund, at bestyrelsen 
vil agere i overensstemmelse med den forståelse, der indgås mellem afta-
leparterne i nærværende afrapportering. 
 
Ad 1) Rammer for faglige udvalgs anvendelse af midler 
Det foreslås, at midlerne kan anvendes bredt til en intensiveret indsats 
for flere lærepladser, herunder etablering og forberedelse af de elementer 
i trepartsaftalen, der formelt træder i kraft fra 1. januar 2022. Midlerne 
kan endvidere anvendes til styrket søgning og kvalitet i erhvervsuddan-
nelserne, jf. aftaletekstens afsnit om anvendelse.  
 
De faglige udvalg kan anvende midler til indsatser forankret i det enkelte 
faglige udvalg eller i et samarbejde mellem faglige udvalg, og de kan til-
dele midler til erhvervsskolerne.  
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I henhold til aftaleteksten beslutter det enkelte faglige udvalg, hvordan 
midlerne anvendes bedst, herunder fordeling mellem skoler og faglige 
udvalg. For så vidt angår midler til erhvervsskolerne har det faglige ud-
valg ret og pligt til at indstille til den enkelte skole, hvordan midler skal 
anvendes. 
 
Der tages højde for, at 2021 er et indfasningsår, hvor trepartsaftalens nye 
måltal mv. ikke formelt er trådt i kraft endnu, og hvor der er behov for 
en relativ hurtig udmøntning af midler for at opnå effekt af midlerne.  
 
I forhold til tildelte midler til erhvervsskoler, etableres der derfor ikke for 
2021 den beskrevne mekanisme med de faglige udvalgs ret og pligt til at 
indstille anvendelsen af midler, skolernes mulighed for at afvise mhp. re-
vurdering mv.  
 
De faglige udvalg skal primo 2021 gå i dialog med erhvervsskolerne om 
udfordringer og muligheder samt forslag til relevante aktiviteter og ind-
satser i 2021, der understøtter formålet med de afsatte midler. Dette skal 
ligeledes tjene til at forberede grundlaget for indsatser fra 2022 og frem. 
Det er forventningen, at faglige udvalg og skoler i vid udstrækning gen-
nem denne dialog vil kunne aftale de indsatser, som erhvervsskolerne 
kan iværksætte inden for de tildelte midler.  
 
På baggrund af dialog og aftaler med de faglige udvalg kan skolernes be-
styrelser prioritere, hvordan midlerne i 2021 anvendes, herunder til for-
beredelse af de nye krav fra 2022. Midlerne vil skulle anvendes inden for 
de anvendelsesmuligheder, der er anført i aftaleteksten og på baggrund af 
dialog og aftaler med de faglige udvalg.  
 
I henhold til bilag 1 til aftalen opstiller de faglige udvalg selv saglige krite-
rier for tildeling af den andel af midlerne, som udvalget tildeler skolerne. 
Der skal også anlægges saglige kriterier for de midler, som de faglige ud-
valg tildeler projekter i regi af de faglige udvalg selv. I de saglige kriterier 
ligger der imidlertid ikke et krav om, at fx samtlige skoler, der udbyder 
den pågældende uddannelse, skal kunne opnå del i midlerne fra de faglige 
udvalg. Eksempelvis hvis der er mismatchproblemer i bestemte geografi-
ske områder, kan midler fokuseres til tiltag her. Det gælder generelt, at de 
faglige udvalg ved beslutninger om anvendelse af midlerne skal følge de 
almindelige forvaltningsretlige regler og principper, jf. bilaget til aftaletek-
sten. Det kan efter omstændighederne indebære, at de faglige udvalg skal 
være opmærksomme på, om medlemmer af udvalget kan være inhabile 
ved tildeling af midler. Der udarbejdes et uddybende selvstændigt notat 
til de faglige udvalg herom.   
 
Der etableres så vidt muligt adgang til, at de faglige udvalg kan disponere 
midlerne i 2021 til flerårige projekter og indsatser. Dette indebærer, at 
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der eksempelvis kan disponeres 6 mio. kr. af 2021-rammen til en treårig 
indsats, hvorefter midlerne udbetales i årlige rater i perioden 2021-2023. 
Ved opgørelse af uforbrugte midler, jf. herunder, er det således blot raten 
for det afsluttede regnskabsår, som skal tilbagebetales mhp. videreførelse 
til efterfølgende år.  
 
Der foreslås umiddelbart følgende tentative proces: 

- Marts 2021: Aftale mellem regering og arbejdsmarkedets parter 
- Marts-april 2021: Aktstykke. Inden vedtagelsen af aktstykket skal 

der sendes orientering til de faglige udvalg med: 
o Forventet økonomi 
o Overordnede rammer for tilskuddet 
o Orientering om at yderligere information (f.eks. forvalt-

ningsretlige rammer) eftersendes 
- April-maj 2021: AUB udmelder format for, hvordan faglige ud-

valg skal indberette tildeling af midler, samt en konkret tidsfrist. 
Faglige udvalg træffer herefter beslutning om, hvordan midler 
skal tildeles til hhv. udvalget selv og skoler. Dette meddeles 
AUB.  

- Maj-juni 2021: AUB udbetaler midler på anvisning fra de faglige 
udvalg.  

 
Tidsplanen er ambitiøs, da det er en stor og ny opgave. Den kan derfor 
variere afhængigt af dialogen mellem de enkelte faglige udvalg og er-
hvervsskolerne. Det er dog ambitionen, at størstedelen af midlerne kan 
udbetales i maj måned til brug for igangsættelse af indsatser.  
 
Det foreslås, at tildelingen af midler mellem faglige udvalg og skoler for 
2021 ikke tæller med i den op til fireårige fordeling, der fremgår af aftale-
tekstens pkt. 1.d.  
 
Ad 2) Afrapportering om anvendelse af midler 
På baggrund af udbetalingen i maj-juni måned 2021 udarbejder AUB et 
kort notat om, hvordan midlerne er fordelt. Notatets primære element vil 
være en tabel over tilskudsmodtagere. Der skal være gennemsigtighed i, 
hvilke faglige udvalg der har fordelt hvilke beløb til hvilke skoler. Dette 
kan f.eks. udarbejdes som et regneark. Det vil være en fordel, såfremt 
formatet for de faglige udvalgs indberetning til AUB af udbetalingsforde-
lingen kan genbruges i et opsummerende regneark. 
 
Ved regnskabsafslutning for 2021 i begyndelsen af 2022 skal erhvervs-
skoler foretage én samlet indholdsmæssig afrapportering for skolens an-
vendelse af de midler, som skolen har modtaget til brug for indsatser 
vedrørende konkrete uddannelser på skolen. Afrapporteringen skal mu-
liggøre, at de faglige udvalg kan opnå indsigt i de indsatser og den anven-
delse af midler, der er tildelt skolerne, herunder effekter af/erfaringer 
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med indsatserne. AUB udarbejder udkast til konkret model for afrappor-
teringen, der i henhold til aftaleteksten aftales mellem aftaleparterne. 
Herefter udmelder AUB det standardiserede format til skolerne efter 
sommerferien 2021. Skolerne fremsender afrapporteringen til AUB med 
kopi til de relevante faglige udvalg. 
 
Primo 2022 afrapporterer de faglige udvalg til AUB om den indholds-
mæssige anvendelse af de midler, som de faglige udvalg har tildelt egne 
indsatser i 2021. AUB udmelder standardiseret format herfor efter som-
merferien 2021. De faglige udvalg fremsender afrapporteringen til AUB. 
 
På baggrund af indberetninger fra skoler og fra faglige udvalg udarbejder 
AUB en samlet redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen 
skal være afsluttet senest 1. april 2022 og offentliggøres på AUB’s hjem-
meside på virk.dk. 
 
Ad 3) Kontrol og tilsyn med anvendelsen af midlerne, herunder håndtering af ufor-
brugte midler 
Det skal sikres, at de tildelte midler til hhv. faglige udvalg og til skolerne 
anvendes til formålet. Dette foreslås at ske ved, at faglige udvalg og sko-
lerne i forbindelse med skolernes og de faglige udvalgs normale regn-
skabsafslutning for 2021 får udarbejdet en særskilt revisorerklæring, der 
indsendes til AUB. Udgifter hertil kan finansieres af puljemidlerne. AUB 
kan beslutte, at erhvervsskoler hhv. faglige udvalg ikke skal indsende sær-
skilte revisorerklæring, såfremt det tildelte beløb har et begrænset om-
fang.  
 
Dette forudsætter, at erhvervsskolerne kan redegøre særskilt for anven-
delse af midlerne fra faglige udvalg og anvendelse af statstilskuddet til læ-
repladsopsøgende arbejde, jf. trepartsaftalens pkt. 7, hvor det er aftalt, at 
der også skal følges op på skolernes anvendelse af statstilskuddet til dette 
formål. Det vil blive en administrativ udfordring for skolerne at udar-
bejde opgørelserne, da opgaverne i praksis vil være tæt sammenhæn-
gende. Skolerne bør dog rent konteringsteknisk kunne generere de øn-
skede opgørelser, herunder ved anvendelser af dimensioner på formåls-
konti, nøgler til fordeling af omkostninger mv.  
 
Ift. muligheden for at kunne anvende 2021-tilskuddet over flere år vil 
AUB skulle vejlede skolerne særskilt i forhold til kontering og regnskabs-
praksis i forhold til håndtering af denne type tilskud. 
 
Det foreslås herudover, at uforbrugte midler for 2021, der er udbetalt til 
de faglige udvalg og til erhvervsskolerne, tilbagebetales til AUB med hen-
blik på videreførelse til efterfølgende år. Dette sker for at reducere risi-
koen for over-optimistiske forventninger til nye indsatser i 2021, der kan 
indebære, at mange midler ikke bliver anvendt. Det sker samtidig for at 
styrke de faglige udvalgs og skolernes incitament til hurtigt at igangsætte 
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tiltag og indsatser, der understøtter intentionerne i trepartsaftalen med de 
afsatte midler. Kravet om tilbagebetaling kan først ske i 2022, når til-
skudsmodtagere har indsendt erklæringer om anvendelsen af midlerne. 
 
Ad 4) Håndtering af uenighed i faglige udvalg 
Dette punkt relaterer sig til situationen, hvor der ikke kan opnås enighed 
i det faglige udvalg om udmøntning af midlerne. Der kan være forskellig 
praksis i de forskellige faglige udvalg for, hvordan beslutninger træffes, 
herunder hvorvidt beslutninger kræver enstemmighed. Det er her lagt til 
grund, at den normale beslutningsprocedure i de enkelte faglige udvalg 
også gælder i disse tilfælde.  
 
Hvis der ikke kan træffes beslutning om tildeling af midler i et fagligt ud-
valg, vil dette blive tydeliggjort i forbindelse med indmeldingen til AUB i 
april-maj 2021. Uenighed indebærer, at midlerne slet ikke kommer til ud-
møntning i 2021, men at midlerne herefter videreføres til forhøjelse af 
den generelle ramme i 2022, jf. nedenfor. Det vil således indebære, at der 
udmøntes mindre end de afsatte 121 mio. kr. i 2021.   
 
Ad 5) Udgifter til administration og tilsyn til AUB 
Tilskudsrammen til de faglige udvalg skal fratrækkes udgifter til admini-
stration og tilsyn i AUB, før midlerne fordeles på de enkelte faglige ud-
valg. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere ATP’s res-
sourcetræk forbundet med denne nye opgave. 
 
I forbindelse med statslige puljer er det en udbredt praksis, at den stats-
lige myndighed kan anvende op til 3 pct. af puljebeløbet til indkaldelse, 
modtagelse af ansøgninger, vurdering af ansøgninger, udmøntning af 
midler, opfølgning og afrapportering, regnskab og revision mv. Såfremt 
samme niveau anlægges på denne opgave indebærer det, at ca. 3,6 mio. 
kr. af de 121 mio. kr. i 2021 vil skulle øremærkes administration.  
 
Der afsættes derfor 3,6 mio. kr. af de afsatte midler i 2021 til administra-
tion af opgaven i AUB. På baggrund af et oplæg fra administrationen 
fastlægger AUB’s bestyrelse den konkrete prioritering af og opfølgning 
på anvendelsen af midlerne. Det er en forudsætning, at opgaverne som 
beskrevet i aftalen og i dette udmøntningspapir løses. Eventuelle merud-
gifter vil ikke kunne finansieres via de generelle AUB-midler, og de af-
satte midler til administration udgør således en ramme. 
 
Hermed bliver der 117,4 mio. kr. til fordeling af de faglige udvalg. 

Børne- og Undervisningsministeriet samt AUB afklarer indbyrdes det 
indholdsmæssige og økonomiske tilsynsansvar for, at midlerne anvendes 
til formålet.   
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Bilag 3: Permanent model for 2022 og frem 
  
Den permanente model skal etableres med virkning fra 2022 og frem. 
Mange elementer i modellen for 2021 kan videreføres, men der skal også 
ske tilpasning fra indfasningsåret 2021 til den permanente model. Der 
skal tages stilling til de samme fem grundlæggende elementer for den 
permanente ordning: 

1) Rammer for faglige udvalgs anvendelse af midler. 
2) Afrapportering om anvendelse af midler 
3) Kontrol og tilsyn med anvendelsen af midlerne, herunder hånd-

tering af uforbrugte midler 
4) Håndtering af uenighed i faglige udvalg 
5) Udgifter til administration og tilsyn i AUB 

 
Ad 1) Rammer for faglige udvalgs anvendelse af midler 
Der er i 2022 og frem afsat 119,0 mio. kr. årligt. Midlerne kan anvendes 
til samme formål som i 2021, jf. aftaleteksten. Fra 2022 skal der dog 
etableres en fast arbejdsgang for dialog mellem faglige udvalg og er-
hvervsskoler om anvendelse af de midler, som de faglige udvalg beslutter 
at tildele erhvervsskolerne. Midlerne skal fra 2022 og frem også tildeles 
efter saglige kriterier. 
 
Det er en præmis, at midler skal kunne udbetales af AUB primo hvert år, 
så der er ressourcer til at igangsætte de ønskede tiltag og få afløb for mid-
lerne hvert år. Det forudsætter, at de faglige udvalgs dialog med skolerne 
allerede påbegyndes i efteråret i det forudgående år.  
 
Dette indebærer ligeledes, at puljen for 2022 må fordeles til de faglige 
udvalg på baggrund af elevtal beregnet som gennemsnit af 2018-2020 på 
uddannelserne under de faglige udvalg, da der medio 2021 endnu ikke 
kan beregnes et gennemsnitligt bestandstal for hele 2021. Der bliver såle-
des i den permanente model et års forsinkelse i elevtalsgrundlaget ved 
udmøntning af puljen mellem de faglige udvalg. 
 
Arbejdsgangen og processen mellem faglige udvalg og skoler er herunder 
søgt synliggjort for 2022.  
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Figur 1: Processkema for beslutning om midlernes anvendelse for 2022 og frem 

  
1. august 2021: De faglige udvalg påbegynder 

overvejelser om tiltag og indsatser for de 
kommende år. Fordelingen af midler mellem 

faglige udvalg og erhvervsskoler sker som 
udgangspunkt i en periode op til fire år. AUB 

udarbejder skabeloner til brug for faglige 
udvalgs dialog med skoler og til brug for 

dialog mellem faglige udvalg og AUB.

5. oktober 2021: Faglige udvalg behandler 
spørgsmålet om, hvordan midler skal fordeles 

mellem egne indsatser og indsatser på 
erhvervsskolerne

Ved enighed

De faglige udvalg retter henvendelse til 
erhvervsskolerne med deres indstilling til, 

hvordan midler bør anvendes. Henvendelsen sker 
via AUB’s standardiserede skabelon, så skoler ikke 

skal håndtere mange forskellige formater. 

15. november 2021: Erhvervsskolerne vender 
tilbage til faglige udvalg om, hvorvidt de kan 

acceptere eller afvise indstilling. Dette sker også 
mest optimalt i en fast skabelon. 

Såfremt erhvervsskole ikke kan 
tilsluttte sig 

1. december 2021: De faglige udvalg 
har revurderet indstilling på 
baggrund af erhvervsskolers 

tilbagemelding. Justeret indstilling 
sendes til skolen, med mindre der 

vælges anden udmøntning. Tildeling  
af midler mellem hhv. faglige udvalg 

og skoler kan justeres her.

10. december 2021: Skolerne 
vender retur til faglige udvalg om, 

hvorvidt de kan acceptere den 
reviderede indstilling.

Ved fortsat uenighed

15. december 2021: De faglige 
udvalg giver besked til AUB for de 
tilfælde, hvor der ikke har kunnet 

opnås enighed mellem faglige 
udvalg og erhversskoler. Dette 

medfører, at de tildelte midler ikke 
udmøntes og i stedet videreføres til 
forhøjelse af den generelle pulje i 

det efterfølgende år.

Ved enighed

Såfremt erhvervsskole kan
tilslutte sig

15. december 2021: De faglige udvalg 
træffer afgørelse om udmøntning af puljen 

for 2022.

Ved enighed

15. december 2021: Faglige udvalg giver 
besked til AUB i standardiseret form om 

tildelingen af midlerne. Dette er 
udbetalingsgrundlaget for AUB, og det skal 

således også indeholde beskrivelse af de 
formål, som AUB skal udbetale tilskud til 

og efterfølgende følge op på.

Januar 2022: AUB udbetaler midler 
til faglige udvalg og skoler

Ved uenighed

15. december 2021: Faglige udvalg 
giver besked til AUB om, at der ikke 

har kunnet opnås enighed i 
udvalget. Det faglige udvalgs midler 

udbetales dermed ikke og 
videreføres til forhøjelse af den 

samlede ramme i det efterfølgende 
år.

Ved uenighed

15. december 2021: Faglige udvalg 
giver besked til AUB om, at der ikke 

har kunnet opnås enighed i 
udvalget. Det faglige udvalgs midler 

udbetales dermed ikke og 
videreføres til forhøjelse af den 

samlede ramme i det efterfølgende 
år.
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Det fremgår af aftaleteksten, at der er tale om et årshjul fælles for alle de 
faglige udvalg. De faglige udvalg kan derfor alene udarbejde egne supple-
rende årshjul, der overholder fristerne som fastsat i processkemaet.  
 
Det fremgår af processkemaet, at processen indledes umiddelbart efter 
sommerferien, hvor de faglige udvalg påbegynder overvejelser om tiltag 
og indsatser for de kommende år.  
 
Erhvervsskoler skal komme med konkrete forslag samt kvalificere de 
faglige udvalgs vidensgrundlag, men initiativretten og beslutning om 
midlernes anvendelse påhviler alene de faglige udvalg.  
 
Herefter viser processkemaet, hvordan der vil være en dialog, og hvor-
dan evt. uenighed mellem faglige udvalg og skoler procesmæssigt håndte-
res. Det fører frem til en udbetaling primo kalenderåret for de tilfælde, 
hvor der er enighed.  
 
Såfremt der ikke kan opnås enighed, foreslås det, at midlerne slet ikke 
kommer til udmøntning i 2022, men at midlerne herefter videreføres til 
forhøjelse af den generelle ramme i kommende år, jf. nedenfor. Det be-
mærkes, at dette er en fravigelse af aftaleteksten.   
 
Det gælder særligt for tildelingen af midler i 2022, at de faglige udvalg 
først kan træffe beslutning om anvendelse af midler, når der er etableret 
lovhjemmel hertil. Dette vil tidligst kunne ske pr. 1. december 2021 og 
forudsætter, at disse elementer i lovforslaget træder i kraft en måned tid-
ligere end resten af lovforslaget. At der ikke kan træffes beslutning før 1. 
december 2021, forhindrer dog ikke de faglige udvalg og erhvervssko-
lerne i at indgå i en dialog om mulige indsatser for 2022 før denne dato. 
 
Fordelingen af midler mellem faglige udvalg og erhvervsskoler skal som 
udgangspunkt ske i en periode op til fire år. Det fremgår af aftaleteksten, 
at de faglige udvalg skal beslutte en flerårig anvendelse. De faglige udvalg 
skal således i efteråret 2021 som udgangspunkt lave en 2-4-årig plan for 
indsatser, ønskede effekter og tildeling af midler fsva. de midler, der til-
deles til erhvervsskolerne. Det giver både faglige udvalg og erhvervssko-
ler en vis planlægningshorisont.  
 
Det ovenstående årshjul vil herefter gentages årligt, hvor der skal ske til-
pasninger af denne plan. Disse tilpasninger kan være begrundet i æn-
drede behov, manglende effekt af igangsatte indsatser og justeringer i 
den økonomiske ramme mellem de faglige udvalg.  
 
AUB’s bestyrelse drøfter på baggrund af erfaringer fra første forløb, 
hvorvidt der er behov for at justere processen, før processen for tildelin-
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gen af det næste års midler igangsættes. Aftaleparterne kan endvidere ju-
stere konkrete datoer i processen på baggrund af eventuelle ønsker fra 
erhvervsskolerne eller de faglige udvalg.   
 
Figur 1 fokuserer på samspillet mellem faglige udvalg og erhvervsskoler i 
de tilfælde, hvor en andel af midlerne skal tilgå skolerne til indsatser. Ved 
første forslag til tildeling af midler d. 5. oktober for det kommende år 
kan det faglige udvalg også beslutte at beholde midler til egne indsatser 
eller indgå i samarbejder med andre faglige udvalg. I så fald er næste trin i 
processen, at disse midler indgår i afgørelsen om tildeling af midler, der 
har frist 15. december. Der kan således ske ændringer mellem 5. oktober 
og den endelige beslutning i december, bl.a. på baggrund af dialog mel-
lem skoler. 
 
Figur 2: Processkema i tilfælde af, at faglige udvalg tildeler midler til egne projekter 

Der etableres så vidt muligt adgang til, at de faglige udvalg også i 2022 
kan disponere midlerne til flerårige projekter og indsatser, dvs. hvor mid-
lerne disponeres og dermed forbruges i 2022, selv om en andel af mid-
lerne først udbetales i 2023 og senere.  
 

1. august 2021: De faglige udvalg 
påbegynder overvejelser om tiltag og 

indsatser for de kommende år. 
Fordelingen af midler mellem faglige 

udvalg og erhvervsskoler sker som 
udgangspunkt i en periode op til fire år.

5. oktober 2021: Det faglige udvalg 
behandler spørgsmålet om tildeling af 
midler, herunder foreløbig intention 
om at tildele (en andel af) de tildelte 

midler til egne indsatser, herunder evt. 
samarbejde med andre faglige udvalg. 

15. december 2021: De faglige udvalg 
træffer afgørelse om tildeling af midler 
og giver besked til AUB i standardiseret 
form. Dette er udbetalingsgrundlaget 

for AUB, og det skal således også 
indeholde beskrivelse af de formål, som 

AUB skal udbetale tilskud til og 
efterfølgende følge op på.. 

Januar 2022: AUB udbetaler midler til 
de faglige udvalg
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Det gælder også i den permanente model, at tildelingen af midler sker på 
sagligt grundlag. Det skal tilses, at der er anvendt saglige tildelingskrite-
rier, og at midlerne tildeles formål, der er i overensstemmelse med lov-
givningen herom. 
 
Ad 2) Afrapportering om anvendelse af midler 
På baggrund af udbetalingerne udarbejder AUB et kort notat om, hvor-
dan midlerne er fordelt. Opbygning og indhold i notatet skal basere sig 
på samme skabelon som udbetalingen for 2021, jf. bilag 2 ovenfor om 
2021-model. Dog kan erfaringer fra første år naturligvis indebære juste-
ringer af skabelon. 
 
Erhvervsskoler og faglige udvalg skal foretage samlet afrapportering for 
indholdsmæssig anvendelse af midler i 2022 til AUB i begyndelsen af 
2023 efter samme skabelon som for 2021, jf. bilag 2 ovenfor om 2021-
model. Dog kan erfaringer fra første år naturligvis indebære justeringer af 
skabelon. Afrapporteringen skal muliggøre, at de faglige udvalg kan opnå 
indsigt i de indsatser og den anvendelse af midler, der er tildelt skolerne 
for deres specifikke uddannelser, herunder effekter af/erfaringer med 
indsatserne. Dette forudsætter, at faglige udvalg fremstiller saglige og 
målbare krav til opfølgning. 
 
AUB’s samlede redegørelse for anvendelse af midlerne i 2022 skal være 
afsluttet 1. april 2023 og offentliggøres på AUB’s hjemmeside på virk.dk. 
 
Ud over denne pligtige årlige afrapportering om indsatser og effekter vil 
der være behov for en løbende dialog om anvendelsen af midler mellem 
skolerne og faglige udvalg. Det er en afvejning mellem at kunne følge 
indsatser og ikke skabe uhensigtsmæssigt store afrapporteringskrav. Der 
afholdes derfor midtvejsstatusser i forhold til projekter, der er blevet til-
delt midler. Såfremt et fagligt udvalg ønsker en skriftlig midtvejsstatus fra 
en erhvervsskole, skal denne alene udgøre 1-3 sider og være enkel at ud-
arbejde.  
 
Ad 3) Kontrol og tilsyn med anvendelsen af midlerne, herunder håndtering af ufor-
brugte midler 
Det skal sikres, at de tildelte midler til hhv. faglige udvalg og til skolerne 
anvendes til formålet. Faglige udvalg og skolerne skal derfor i forbindelse 
med regnskabsafslutning for 2022 få udarbejdet en revisorerklæring, der 
indsendes til AUB. Udgifter hertil finansieres af puljemidlerne.  
 
Dette forudsætter, at erhvervsskolerne kan redegøre særskilt for anven-
delse af midlerne fra faglige udvalg og anvendelse af statstilskuddet til læ-
repladsopsøgende arbejde, jf. trepartsaftalens pkt. 7, hvor det er aftalt, at 
der også skal følges op på skolernes anvendelse af statstilskuddet til dette 
formål.  
 



 15 

Anvendelse af uforbrugte midler skal i den permanente model tilbagebe-
tales med henblik på videreførelse til efterfølgende år. Dette indebærer 
følgende: 

- Såfremt faglige udvalg eller erhvervsskoler i 2022 ikke bruger alle 
de tildelte midler, vil dette blive opgjort i det specifikke regnskab 
for AUB-tilskuddet for 2022, der udarbejdes i begyndelsen af 
2023.  

- AUB kræver herefter pengene tilbagebetalt før sommerferien 
2023. 

- I august måned går processen for 2024 i gang, jf. procesbeskri-
velsen ovenfor. De 119 mio. kr. årligt forhøjes med mindrefor-
bruget fra 2022, dvs. med indbetalingerne af uforbrugte midler. 

- Den forhøjede pulje fordeles herefter ud på de faglige udvalg ef-
ter den normale fordelingsmekanisme baseret på elevtal.  
 

Såfremt skoler og faglige udvalg inden for et fagligt udvalgs område ikke 
anvender midlerne fuldt ud, kan området således alene beholde elevtals-
andelen i det kommende år. Hovedparten af midlerne vil blive omfordelt 
til de øvrige faglige udvalg. 
 
Den regnskabsmæssige opgørelse hos AUB skal tage højde for, at der 
kan være disponeret en andel af rammen i et regnskabsår, selv om denne 
udbetales over en årrække. AUB vil skulle vejlede skolerne særskilt i for-
hold til kontering og regnskabspraksis om sådanne tilskud. 
 
Ad 4) Håndtering af uenighed i faglige udvalg 
Den ovenfor anførte arbejdsgang og procesbeskrivelse for udmøntning 
af midlerne tager udgangspunkt i, at de faglige udvalg er enige om, hvor-
dan de ønsker deres andel af midlerne anvendt. Jf. beskrivelsen af model-
len for 2021 lægges det til grund, at de normale procedurer for at træffe 
beslutninger i de faglige udvalg også gælder i disse tilfælde. 
 
Hvis der ikke kan træffes beslutning om tildeling af midlerne i et fagligt 
udvalg, vil dette skulle konstateres den 5. oktober eller senest d. 15. de-
cember, hvor der skal træffes afgørelse. Såfremt der ikke kan opnås enig-
hed, skal det faglige udvalg give AUB besked herom. Uenighed indebæ-
rer, at de midler, der ikke er enighed om at udmønte, videreføres til en 
forhøjelse af den generelle ramme i efterfølgende år. 
   
Ad 5) Udgifter til administration og tilsyn til AUB 
Modellen fra 2021 fortsætter permanent. Rammen til administration og 
tilsyn fastsættes fra 2022 og frem fortsat op til 3,6 mio. kr. grundet afrun-
dinger som 3 pct. af rammen på 119 mio. kr. Hermed bliver der 115,4 
mio. kr. til fordeling årligt blandt faglige udvalg og erhvervsskoler. AUB’s 
bestyrelse kan træffe beslutning om at reducere andelen af midlerne, der 
går til administration, såfremt opgaven kan løses billigere inden for lo-
vens rammer. 
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Børne- og Undervisningsministeriet samt AUB afklarer indbyrdes det 
indholdsmæssige og økonomiske tilsynsansvar for, at midlerne anvendes 
til formålet.  
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Bilag 4: Fast tilskud til faglige udvalg 

Bilag 2-3 omhandler de 119-121 mio. kr. til lærepladsunderstøttende ar-
bejde samt søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, der fremgår af 
aftaletekstens pkt. 1.  
 
Aftaletekstens pkt. 3 vedrører et fast tilskud til alle de faglige udvalg på 
20,0 mio. kr. årligt til at løse udvalgets generelle opgaver.  
 
Det fremgår af aftaleteksten, at tilskuddet fordeles ud på de faglige ud-
valg ud fra antallet af elever (gennemsnit af de seneste tre tilgængelige 
regnskabsår) på uddannelserne under de faglige udvalg. Midlerne udbeta-
les af AUB – gældende fra og med 2021. AUB’s bestyrelse træffer beslut-
ning om udbetalingstidspunkt og kadence. 
 
Det foreslås, at elever også her opgøres som den gennemsnitlige bestand 
over et kalenderår efter samme princip som beskrevet i bilag 2. Grundla-
get for fordeling af de økonomiske midler til de faglige udvalg efter hhv. 
pkt. 1 og pkt. 3 i aftaleteksten vil således være det samme. 
 
Det bemærkes dog, at dette tilskud også skal ydes til det faglige udvalg 
for SOSU/PAU. Øvrige faglige udvalg vil dermed opnå en lavere andel 
af disse midler end af de midler, der fordeles i henhold til bilag 2-3. 
 
Udbetalingen af tilskuddet for 2021 forudsætter hjemmel i form af vedta-
gelse af aktstykke. Dette forventes at blive udarbejdet i marts-april, jf. 
ovenfor, hvorefter tilskud forventeligt kan udbetales af AUB omkring 1. 
april 2021. Grundlaget for fordeling vil være elevtal 2018-2020. 
 
Det fremgår ikke af aftaleteksten, at arbejdsgruppen skal komme med 
forslag til rammer for administrationen af dette faste tilskud til de faglige 
udvalg. Det vil således være AUB’s bestyrelse, der med hjemmel i lovgiv-
ning kan fastsætte nærmere regler om administration af tilskuddet, her-
under udbetalingstidspunkt samt krav til faglige udvalg ift. NemKonto 
mv. Midlerne vil være omfattet af AUB’s almindelige tilsyn. 
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Bilag 5: Opgørelse af elevtal til fordeling af tilskud 

Fordelingen af tilskuddet efter aftaletekstens pkt. 1a og pkt. 3 sker på 
baggrund af den gennemsnitlige elevbestand henover året på de uddan-
nelser, der er knyttet til de respektive faglige udvalg. Ved bestanden skal 
forstås antallet af elever, der i gang med en uddannelse på opgørelsestids-
punktet. For at opnå et gennemsnit hen over et givent år anvendes en 
opgørelse, hvor opgørelsestidspunkterne er ultimo hver måned. I udreg-
ningen af et gennemsnit for året udelades bestanden i juni-juli, da disse 
måneder medfører store afvigelser i bestanden pga. sommerferien. I for-
delingen af tilskuddene anvendes et gennemsnit af bestanden i seneste 
tre tilgængelige regnskabsår. 
 
Modellen indebærer, at Styrelsen for IT og Læring årligt foretager et sær-
udtræk, hvori den uddannelsesfordelte bestand pr. ultimo hver måned 
fremgår. Særtræk fremsendes til AUB, der på baggrund heraf fordeler de 
afsatte midler forholdsmæssigt efter bestanden på de uddannelser, der er 
knyttet til de respektive faglige udvalg.   
 
Fordelingen af de to tilskud sker efter en række forudsætninger, der er gi-
vet i aftaleteksten: 
 
Aftalens pkt. Pkt. 1a Pkt. 3 

Formål 

Understøttelse af ”det læ-
repladsunderstøttende ar-
bejde, søgning og kvalitet 
på erhvervsuddannel-
serne” 

Tilskud til at ” løse udval-
gets generelle opgaver” 

Beløb til fordeling 

2021: 121 mio. kr. (inkl. 
administration 

2022-: 119 mio. kr. (inkl. 
administration) 

20,0 mio. kr.  

Tilskudsudløsende 
uddannelser 

Alle erhvervsuddannelser, 
dog ikke: 

• SOSU/PAU 
• Individuel eud1 
• Uddannelser, der ikke 

er knyttet til et fagligt 
udvalg1 

Alle erhvervsuddannelser, 
dog ikke: 

• Individuel eud1 
• Uddannelser, der ikke 

er knyttet til et fagligt 
udvalg1 

1 Ikke givet i aftaleteksten direkte, men forudsætning for fordelingsmekanismen 
 
I det omfang uddannelser er lukket for optag, indgår bestanden på den 
pågældende uddannelse i beregningsgrundlaget for det faglige udvalg, 
som uddannelserne var knyttet til, da der var åbent for optag. Det gælder 
særligt for landbrugsuddannelsen, at bestanden på denne uddannelse er 
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delt ligeligt mellem det faglige udvalg ”Jordbruget Uddannelser” og Ud-
valget for Landbrugets Lederuddannelse, da begge disse udvalg er knyttet 
til uddannelsen. 
 
 
 


