
   
Rammer for de faglige udvalgs udmøntning af midler til 
lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet i 2021 
1) Hvor mange midler 

skal der fordeles? 

I 2021 udmøntes der 121 mio. kr. til at styrke det lærepladsunderstøttende 

arbejde, søgning og kvalitet. Af de 121 mio. kr. afsættes 3,6 mio. kr. til 

etablerings- og administrationsudgifter i AUB. De faglige udvalg vil derfor få 

tildelt 117,4 mio. kr. til fordeling i 2021.   

2) Hvordan fordeles 

midlerne mellem de 

faglige udvalg? 

Puljen til de faglige udvalg fordeles på baggrund af elevtal. Elevtal opgøres 

som den samlede elevbestand ved afslutningen af hver måned (ekskl. juni-juli) 

og beregnes herefter som et gennemsnit over årene 2018-2020.  

3) Hvor mange midler 

får de enkelte faglige 

udvalg til fordeling? 

Der er udarbejdet selvstændigt bilag, hvor der står beskrevet, hvor stor en 

andel af de 117,4 mio. kr., der tildeles de forskellige faglige udvalg til den 

videre fordeling.  

4) Hvad kan midlerne 

bruges til? 

Midlerne kan anvendes til en række forskellige formål. De kan bruges til:  
- Indsatser i de enkelte faglige udvalg 
- Samarbejde mellem faglige udvalg  
- Initiativer på erhvervsskolerne.  

De faglige udvalg beslutter selv, hvordan midlerne bedst kan anvendes for at 

opnå formålet med de afsatte midler – at styrke det lærepladsunderstøttende 

arbejde, søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne.  

5) Hvordan skal faglige 

udvalg gribe opgaven 

an?  

De faglige udvalg skal indledningsvist overveje, hvorvidt de vil igangsætte 

indsatser i de faglige udvalg selv og/eller hvorvidt de vil indgå samarbejde 

med erhvervsskoler om indsatser. Såfremt faglige udvalg vælger at tildele 

nogle af midlerne til erhvervsskolerne, er det forventningen, at de faglige 

udvalg hurtigt indgår i dialog med skolerne om muligheder, udfordringer samt 

forslag til relevante aktiviteter, som skolerne kan iværksætte inden for de 

tildelte midler. Dette kan ligeledes bruges til at skabe fundamentet for ønskede 

aktiviteter for 2022. Der tages højde for, at 2021 er et indfasningsår. Det 

betyder, at midlerne først kommer ud at arbejde i løbet af foråret, og at der 

derfor er behov for hurtig udmøntning af midlerne til indsatser, der er 

realistiske at gennemføre i løbet af 2021.  

6) Hvilke formelle 

rammer er der for 

dialogen med 

erhvervsskolerne? 

Selve Trepartsaftalen indeholder en formel model for dialog mellem faglige 

udvalg og erhvervsskoler om anvendelse af midlerne, herunder håndtering af 

uenighed. Denne model etableres først fra 2022 – og således ikke i 2021. Det 

er hensigten, at faglige udvalg og skoler i 2021 så vidt muligt ganske hurtigt 

aftaler retningen for indsatser og mål i 2021, såfremt udvalgene tildeler en 

andel af midlerne til skolerne. 

7) Hvilke 

begrænsninger er der 

på, hvad det faglige 

udvalg kan beslutte at 

bruge midlerne på? 

De faglige udvalg har som udgangspunkt vide rammer ift. tildelingen af 

midlerne. Tildelingen af midlerne skal dog være i overensstemmelse med det 

formål, som midlerne afsættes til. Det betyder, at midlerne skal styrke det 

lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne. 

Derudover skal de faglige udvalg agere sagligt.  

Der vil blive udarbejdet et særskilt notat, der uddybende beskriver de 

forvaltningsmæssige rammer for tildelingen af midler.  



   
8) Hvordan kommer 

penge konkret til 

udbetaling?  

De faglige udvalg skal indstille til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), 

der forestår selve afgørelsen om udbetaling og konkret udbetaler midlerne. 

AUB kan først udbetale midler, når Finansudvalget har godkendt aktstykke 

om det. Ministeriet forventer, at dette er på plads senest primo april.  

AUB vil udmelde konkret frist og skabelon for de faglige udvalgs fordeling af 

den afsatte ramme. De faglige udvalg skal herefter indmelde denne fordeling 

til AUB, der står for udbetalingen. 

9) Hvad sker, hvis det 

faglige udvalg ikke kan 

blive enige om 

anvendelse af 

midlerne? 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om tildelingen af midler, vil de 

videreføres til forhøjelse af den generelle ramme i 2022. Midlerne tilgår således 

den samlede ramme, der fordeles på alle faglige udvalg i 2022 efter elevtal.  

10) Skal de faglige 

udvalg lave en flerårig 

plan for anvendelse af 

midlerne? 

Det følger af Trepartsaftalen, at de faglige udvalg skal udarbejde en flerårig 

plan for anvendelse af midlerne. Der er dog et hensyn til at få initiativer aftalt 

og igangsat hurtigst muligt i indfasningsåret 2021. Dette punkt om flerårige 

planer gælder derfor først for 2022 og frem. 

11) Kan de faglige 

udvalg disponere 

midlerne for 2021 over 

en flerårig periode?  

Det er muligt for de faglige udvalg at udarbejde flerårige anvendelsesplaner for 

projekter og indsatser. F.eks. kan faglige udvalg disponere 3 mio. kr. af 2021-

rammen til en treårig indsats, hvor midlerne vil blive udbetalt i rater af 1 mio. 

kr. årligt i perioden 2021-2023. Dette kræver dog særlig opmærksomhed om 

opgørelse af forbrug mv.  

AUB vil derfor skulle udarbejde nærmere vejledning om kontering og 

regnskabspraksis i forhold til denne type tilskud.  

12) Hvad sker der med 

eventuelle uforbrugte 

midler?  

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til AUB, hvorefter de vil 

videreføres til en forhøjelse af den generelle ramme i senere år Kravet om 

tilbagebetaling kan først ske i 2022, når tilskudsmodtagere har indsendt 

erklæringer om anvendelsen af midlerne.  

13) Hvordan skal de 

faglige udvalg 

afrapportere om 

anvendelse af de 

midler, der anvendes til 

tiltag i regi af de faglige 

udvalg selv i 2021? 

Der foretages to forskellige afrapporteringer:  
- En indholdsmæssig: For regnskabsafslutning 2021 skal faglige 

udvalg foretage én samlet afrapportering for anvendelse af 
midlerne for 2021. Afrapporteringen skal give mulighed for at få 
indsigt i de indsatser, der er finansieret af midlerne samt effekterne 
heraf. AUB udarbejder en konkret model for denne 
afrapportering.   

- En økonomisk: De faglige udvalg skal i forbindelse med deres 
regnskabsafslutning for 2021 udarbejde en særskilt 
revisorerklæring, der indsendes til AUB. Udgifterne til denne 
finansieres af puljemidlerne.  

De faglige udvalg skal alene afrapportere for de midler, der anvendes til 

initiativer i regi af det faglige udvalg. Erhvervsskoler skal tilsvarende udarbejde 

en indholdsmæssig og en økonomisk afrapportering for de midler, der er 

tildelt dem.  

14) Skal der indsendes 

revisorerklæring uanset 

omfanget af de tildelte 

midler? 

Som udgangspunkt ja. AUB kan dog beslutte, at faglige udvalg ikke behøver at 

indsende revisorerklæring, hvis den tildelte ramme er af begrænset omfang.  



   
15) Hvad er 

regelgrundlaget 

Der udarbejdes et aktstykke, som Folketingets Finansudvalg skal godkende. 

Hermed får AUB hjemmel til at administrere ordningen. Aktstykke forventes 

forelagt Folketingets Finansudvalg omkring påske.  

 


