Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: MDCJC@uvm.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)
Undervisningsministeriet har i mail af 3. februar 2017 sendt nævnte lovforslag i høring i REU med høringsfrist tirsdag den 21. februar 2017, kl.
12.00.
Indledningsvist vil rådet gøre opmærksom på, at den nævnte høringsfrist
er kortere end 3 uger og samtidig placeret på et tidspunkt, der går henover en almindelig kendt ferieperiode. Rådet finder dette meget uheldigt i
relation til at sikre en tilstrækkelig kvalitet i udarbejdelsen af høringssvar
fra de høringsberettigede parter, herunder REU.
I forhold til lovforslagets indhold konstaterer REU, at lovforslagsudkastet er anden opfølgning på ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” på Undervisningsministeriets område. Med lovforslaget søges gennemført de initiativer på
praktikpladsområdet, som efter trepartsaftalen skal have virkning i eller
for 2018.
Lovforslagsudkastet indeholder endvidere ændringer, som ikke følger af
trepartsaftalen, jf. nedenfor afsnit 2. – 4.
1. Gennemførelse af initiativer fra trepartsaftalen
REU udtaler i forhold hertil, at rådet generelt hilser trepartsaftalen velkommen, men rådet har ikke selvstændige bemærkninger til de dele af
udkastet, som gennemfører trepartsaftalen. REU henviser på denne baggrund til høringssvar, der måtte komme fra de organisationer, der er repræsenteret i REU.
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2. Yderligere ændringer af AUB-loven (følger ikke af trepartsaftalen)
REU støtter som udgangspunkt forslagene om ændringerne i AUB loven, herunder forslaget om, at AUB’s refusion af arbejdsgiveres udgifter
til elevers kost- og logiophold på kostafdelinger omlægges, således AUB
afregner udgiften direkte med kostafdelinger. I forhold til dette forslag
bør det dog inden implementeringen afklares, om der evt. skal tages hensyn til problemstillinger vedr. overenskomstmæssige forhold.
3. Yderligere ændringer af erhvervsuddannelsesloven (følger ikke
af trepartsaftalen)
REU anerkender behovet for, at skolerne har mulighed for at fastsætte
regler om elevadfærd af hensyn til skolernes mulighed for at gennemføre
undervisningen tilfredsstillende. Derfor støtter REU også denne del af
lovforslaget, idet REU samtidig konstaterer, at der bl.a. er fastsat tilsvarende regler i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. § 43 i lov nr. 1716 af
27. december 2016.
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at den præciserende og udvidede bemyndigelse vil tydeliggøre skolens adgang til at gribe ind over
for f.eks. elevers mobning af hinanden, og REU forudsætter i forhold
hertil, at bestemmelsen alene indebærer, at skolernes ledelse kan gribe
ind overfor elevadfærd, som den bliver bekendt med.
4. Ændring af lov om efterskoler og frie kostskoler (følger ikke af
trepartsaftalen)
REU ser gerne, at langt flere elever vælger en erhvervsuddannelse, fordi
der nu og i fremtiden vil være brug for flere faglærte. REU er derfor også
positive over for, at der med lovforslaget åbnes op for, at efterskoler og
de frie kostskoler som en forsøgsordning kan igangsætte forsøg med
eud10 forløb. REU mener dog, at det er vigtigt at have fokus på fagligheden i et sådant forsøg, og at eud10 grundlæggende bør bygge på samarbejde med erhvervsskolerne.
Også for de sidstnævnte elementer (afsnit 2. – 4.) henviser REU endvidere til selvstændige høringssvar, der måtte komme fra de organisationer,
der er repræsenteret i REU.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

