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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om æn-

dring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsret-

tet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddan-

nelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddan-

nelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år (Ny ud-

budsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffel-

se af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på 

uddannelsen til almen studentereksamen på private gymnasier, 

optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning 

af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har ved brev af 10. september 2019 

sendt nævnte lovforslag i høring i REU med høringsfrist tirsdag den 1. 

oktober 2019, kl. 12.00. 

 

REU behandlede lovforslaget på sit møde den 27. september 2019 og 

har følgende bemærkninger til udkastet: 

 

1. Ny udbudsmulighed på gymnasier m.v. 
I lovforslaget foreslås der givet mulighed for, at offentlige og private 
gymnasiale institutioner samt voksenuddannelsescentre i særlige tilfælde 
og for en tidsbegrænset periode får mulighed for at udbyde grundforløb i 
erhvervsuddannelserne.  
 
Det fremgår af ministeriets høringsbrev, at lovudkastet udmønter aftale 
af 26. april 2019 om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele 
Danmark og henvisningstaxameter indgået mellem den daværende rege-
ring (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Soci-
aldemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti, og at forslaget har til formål at øge udbuddet af erhvervsuddannel-
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ser og at styrke en bred uddannelsesdækning, herunder geografisk nær-
hed for unge i yderområder. 

 

I lovforslagets almindelige bemærkninger anføres det med henvisning til 

den politiske aftale, at det er aftalepartiernes ambition, at det skal gøres 

nemmere for de unge at vælge og gennemføre den ungdomsuddannelse, 

der er rigtig for dem. Partierne er derfor enige om en række initiativer, 

som skal bringe de erhvervsrettede uddannelser tættere på de unge og 

sikre, at afstand til en erhvervsuddannelse ikke afholder unge fra at vælge 

at gå den vej efter grundskolen. 

 

I forhold hertil stiller REU generelt spørgsmålstegn ved, om den fore-

slåede ordning er det rigtige middel. I stedet for at give en ny udbudsmu-

lighed til de nævnte gymnasiale institutioner m.v., hvor der i givet fald 

formentlig vil være tale om udbud i den geografiske udkant på mindre 

institutioner, som i forvejen potentielt kan have aktivitetsmæssige udfor-

dringer dermed også manglende økonomisk bæredygtighed, peger REU 

på, at det efter rådets mening vil være hensigtsmæssigt at analysere, hvor-

for der kan være udfordringer med den geografiske spredning af er-

hvervsuddannelser fra de nuværende udbydere og bl.a. fokusere på, 

hvordan man kan understøtte erhvervsskoler med innovative udbudstil-

tag. 

 

Af hensyn til erhvervsuddannelsernes kvalitet finder REU det således 

afgørende, at uddannelserne udbydes i en erhvervsfaglig ramme, der bl.a. 

sikrer anvendelse af den til uddannelserne og målgruppen særligt målret-

tede pædagogik og didaktik. 

 

I forhold til forslagets konkrete indhold bemærker REU, at i forbindelse 

med den politiske aftale blev der fastsat en række klare kriterier, som 

Børne- og Undervisningsministeriet løbende skal følge op på i forhold til 

at sikre de almene institutioners evne til at opretholde eud-udbuddet og 

for ministeriets stillingtagen til om udbuddet skal opretholdes. Disse 

kriterier fremgår imidlertid ikke tilstrækkeligt tydeligt i udkastet.  Det er 

for REU afgørende, at de klare kriterier fremgår tydeligt og beskrives 

samlet i lovforslaget.  

 

REU finder i øvrigt, at lovforslaget åbner for udbud i større omfang, end 

den politiske aftale tilsigtede. I den politiske aftale omtales muligheden 

for udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb på almene institutio-

ner som en dispensationsmulighed. I nærværende udkast til lovforslag omta-

les muligheden for udbudsgodkendelse ikke længere som en dispensation 

og dermed en situation, som kun undtagelsesvist bør forekomme 

 

Ifølge aftaleteksten er der endvidere aftalt en begrænsning af antallet af 

dispensationer - højst 5 institutioner inden 2022 og højest 10 institutio-
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ner samlet set i 2025. Denne begrænsning bør fremgå tydeligt af lov-

forslaget. 

 

Rådet finder det problematisk, at lovforslaget på disse områder i så høj 

grad afviger fra den politiske aftale. 

 

I forhold til partnerskabsaftaler er der i lovforslaget lagt op til, at børne- 

og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler. 

REU finder, at rådet bør afgive indstiling om disse regler. 

 

I forhold til partnerskabsaftalerne fremgår det desuden, at institutionen 

for erhvervsrettet uddannelse skal stille særlige ressourcer – fagligt og 

pædagogisk - til rådighed. REU forudsætter, at partnerskabsskolerne 

økonomisk fuldt ud kompenseres herfor, og at der i udarbejdelsen af 

partnerskabsaftalerne også fastsættes konkrete rammer for omfanget af 

de særlige ressourcer, da partnerskabsskolerne ellers i urimeligt omfang 

vil kunne blive pålagt at løse opgaver for udbudsskolen. 

 

Som også fremgår af lovforslaget, finder REU det afgørende, at der ud-

arbejdes en evaluering om erfaringerne med den eventuelle nye lovgiv-

ning om udbud af grundforløb i erhvervsuddannelserne på gymnasier og 

voksenuddannelsescentre. Rådet finder herunder, at det bør indgå klart i 

beskrivelsen af evalueringen (lovrevisionen), at de berørte faglige udvalg 

og lokale uddannelsesudvalg skal høres i forbindelse med evalueringen. 

 

2. Nyt henvisningstaxameter  

REU finder, at i den ideelle verden burde det ikke være nødvendigt at 

indføre endnu et taxameter alene for at sikre et samarbejde mellem ud-

dannelsesinstitutionerne. Et hensigtsmæssigt institutionssamarbejde bur-

de være en selvfølge, der ikke kræver yderligere incitament eller under-

støtning. 

 

Rådet mener derfor, at der skal følges op på, hvorvidt henvisningstaxa-

meteret lever op til de politiske intentioner, herunder om det giver an-

ledning til uhensigtsmæssig adfærd på gymnasierne. 

 

Med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig adfærd peger REU på, 

at det kunne overvejes at stille krav om, at en henvist elev ikke frafalder 

den pågældende erhvervsuddannelse i en nærmere fastsat periode (f.eks. 

3 måneder) med henblik på at understøtte, at henvisning til en erhvervs-

uddannelse sker på baggrund af en velbegrundet vurdering af den enkelte 

elev. Endvidere peger rådet på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der 

indarbejdes krav om, at henvisningstaxameteret alene kan udløses på 

baggrund af en konkret aktiv indsats fra den henvisende institution og 

ikke bare fra f.eks. den kommunale ungeindsats. 
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3. Sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrette-

de Uddannelser 

Som det fremgår af lovforslaget rådgiver REU efter § 44 i lov om forbe-

redende grunduddannelse (FGU-loven) børne- og undervisningsministe-

ren om undervisningstilbud efter FGU-loven og afgiver indstilling til 

ministeren om regler fastsat i medfør af loven, om formularen til indgå-

else af praktikaftaler efter § 18, stk. 2, og om iværksættelse af forsøgs-

virksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde efter § 45. 

 

På denne baggrund bifalder REU, at rådet tiltrædes af et medlem efter 

indstilling fra FGU Danmark. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 


