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Børne- og Undervisningsministeriet har ved brev af 21. juni 2021 sendt 

nævnte lovforslag i høring i REU med høringsfrist fredag den 13. august 

2021. 

 

REU har haft lovforslaget i skriftlig høring blandt rådets medlemmer 

m.v. og har følgende bemærkninger til udkastet: 

 

Lovforslaget udmønter trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt 

ansvar fra november 2020.  

 

REU bakker op om aftalen, der er indgået mellem regeringen og arbejds-

markedets parter. REU imødeser, at aftalens initiativer igangsættes og 

forhåbentlig kan bidrage til at flere vælger og gennemfører en erhvervs-

uddannelse.  

 

REU anerkender, at regeringen for at understøtte aftalens overordnede 

målsætning om flere faglærte - som en integreret del af trepartsaftalen – 

vil gennemføre måltal for tidlig aftaleindgåelse. REU finder imidlertid, at 

trepartsmidlerne skal understøtte det overordnede formål om at uddanne 

flere faglærte, bl.a. gennem reduktion af frafaldet, styrket rekruttering, 

øget kvalitet samt oprettelsen af flere lærepladser. De projekter og ind-

satser, som de faglige udvalg og skolerne kan modtage midler til at igang-

sætte, har således et langt bredere sigte end målopfyldelse i henhold til § 

42 a.  

 

REU vil gerne udtrykke bekymring for, at formuleringen begrænser mid-

lernes anvendelse til udelukkende at kunne bidrage til opfyldelse af måltal 
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om fremrykket aftaleindgåelse. Dette er ikke i overensstemmelse med 

trepartsaftalen. REU henviser til trepartaftalens initiativ 1: ”… I tillæg 

hertil får de faglige udvalg ansvar for at indgå flerårige aftaler om anven-

delse af midler til lære-pladsunderstøttende arbejde i regi af de faglige ud-

valg og erhvervsskolerne, samt at søgning og kvalitet på erhvervsuddan-

nelserne øges:” Her fremgår det, at anvendelsen af midler ikke alene skal 

gå til opfyldelse af måltal, men har et bredere sigte i form af lærepladsun-

derstøttende arbejde, søgning og kvalitet. REU bemærker, at formulerin-

gerne bør justeres, så de bringes i overensstemmelse med trepartsaftalen. 

 

Rådet henviser i øvrigt til organisationernes selvstændige høringssvar. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 
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