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Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 29. november 2011.

a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende:
a. At beskæftigede med en erhvervsuddannelse (EUD) til optiker, som mangler autorisation til kon-

taktlinseoptiker, kan deltage i kontaktlinsekurset i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet fra 1. ja-
nuar 2011 til 31. december 2011 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven
og samtidig udløse taxametertilskud.

b. At beskæftigede med politiets grunduddannelse kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser fra 1.
november 2011 til 31. december 2011 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finans-
loven og samtidig udløse taxametertilskud og med mulighed for at modtage godtgørelse og til-
skud til kost og logi samt tilskud til befordring.

Udgiften i 2011 afholdes inden for den eksisterende bevilling til erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse.

b. Ministeriet for Børn og Undervisning yder taxametertilskud til godkendte udbydere, som afholder
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) for beskæftigede og selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke
har en videregående uddannelse. Denne målgruppe kan endvidere modtage godtgørelse, herunder til-
skud til befordring samt tilskud til kost og logi ved deltagelse i AMU.

Personer med en videregående uddannelse har ikke mulighed for at modtage godtgørelse, medmin-
dre der er tale om en forældet videregående uddannelse.

Som følge af Genopretningsaftalen trådte lov nr. 1570 af 21. december 2010 (Lov om ændring af
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om pri-
vate gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov
om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.) i kraft per 1. januar 2011, hvorefter
personer med en videregående uddannelse ikke udløser taxametertilskud ved deltagelse i AMU. Det
betyder, at personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling ved deltagelse
i AMU.

Ved vurderingen af, om en uddannelse anses som en videregående uddannelse, lægges uddannel-
sens aktuelle niveaumæssige indplacering til grund. EUD-uddannede optikere og personer med poli-
tiets grunduddannelse betragtes som havende en videregående uddannelse, idet uddannelserne er
overgået til videregående niveau, og er dermed omfattet af reglerne om fuld deltagerbetaling.
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Optikere
Erhvervsuddannelsen til optiker blev med virkning fra 1. august 2007 erstattet af uddannelsen til

professionsbachelor i optometri.
De erhvervsuddannede optikere mangler en autorisation som kontaktlinseoptiker i forhold til pro-

fessionsbachelorerne, hvilket kan opnås i regi af AMU-systemet. Undervisningsministeriet tilkende-
gav i 2006, at de EUD-uddannede optikere fortsat kunne benytte AMU indtil 31. december 2012.

Lovændringen med lov nr. 1570 har imidlertid betydet, at personer med den tidligere erhvervsud-
dannelse til optiker – uanset ovennævnte tilkendegivelse – skal betale fuld deltagerbetaling ved delta-
gelse i AMU fra 1. januar 2011.

I øvrigt skal det bemærkes, at spørgsmålet om erhvervsuddannede optikeres deltagelse i AMU har
været adresseret i folketingsspørgsmål 252 og 273-276 (Alm. del). Børne- og undervisningsministe-
ren vil efter Finansudvalgets behandling af nærværende aktstykke oversende præciserende oplysnin-
ger til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

Politiet
Per 1. november 2011 overgik politiets grunduddannelse til en SU-berettigende videregående ud-

dannelse, hvorefter alle med politiets grunduddannelse, herunder også personer med den tidligere
etatsuddannelse, anses som havende en videregående uddannelse. Det betyder, at de ligeledes skal
betale fuld deltagerbetaling ved deltagelse i AMU, idet de ikke længere udløser taxametertilskud.
Endvidere har de ikke længere mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring samt
kost og logi.

Overgangsordning
Med finanslovsaftalerne for 2012 er det besluttet at etablere en overgangsordning for EUD-uddan-

nede optikere og personer med politiets grunduddannelse, således at der kan ydes taxametertilskud til
afholdelse af AMU-kurser for EUD-uddannede optikere fra 1. januar 2011 til 31. december 2012 og
taxametertilskud og mulighed for godtgørelse for personer med politiets grunduddannelse fra 1. no-
vember 2011 til 31. december 2014.

Der anmodes på denne baggrund om Finansudvalgets tilslutning til at etablere hjemmel til at af-
holde udgifterne til overgangsordningerne i perioden frem til 31. december 2011.

Der forventes på finansloven for 2012 etableret en tilsvarende hjemmel i finansåret 2012.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Overgangsordningerne for EUD-uddannede optikere og personer med politiets grunduddannelse

skønnes at medføre merudgifter i 2011 på i alt 3,6 mio. kr. til taxameterudgifter og i alt 1,7 mio. kr.
til deltagerstøtte.

Udgift Indtægt
- Mio. kr. -

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. 3,6
§ 20.93.25. Deltagerstøtte 1,7

Udgiften i 2011 afholdes inden for den eksisterende bevilling til erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse.

c. Sagen forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på at tilvejebringe hjem-
mel til at afholde udgifterne til overgangsordningerne i 2011.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til følgende:
a. At beskæftigede med en erhvervsuddannelse (EUD) til optiker, som mangler autorisation til kon-

taktlinseoptiker, kan deltage i kontaktlinsekurset i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet fra 1. ja-
nuar 2011 til 31. december 2011 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven
og samtidig udløse taxametertilskud.

b. At beskæftigede med politiets grunduddannelse kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser fra 1.
november 2011 til 31. december 2011 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finans-
loven og samtidig udløse taxametertilskud og med mulighed for at modtage godtgørelse og til-
skud til kost og logi samt tilskud til befordring.

Der anmodes samtidig om til tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011
optages følgende tekstanmærkninger under § 20. Undervisningsministeriet under materielle bestem-
melser:

”Nr. 207. ad 20.72.01
Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse)

mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. decem-
ber 2010, kan beskæftigede, der har EUD-uddannelsen til optiker og som mangler autorisation til
kontaktlinseoptiker, deltage i kontaktlinsekurset i AMU-systemet frem til 31. december 2012 med
den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Ud-
dannelsesmålet for denne uddannelse kan revideres i samme periode. ”

”Nr. 208. ad 20.72.01 og 20.93.25
Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse)

mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. decem-
ber 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og efteruddannelse i
AMU-systemet frem til 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finans-
loven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at mod-
tage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til
lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmål, der er udviklet til
denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme peri-
ode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. november 2011

CHRISTINE ANTORINI

/ Mette Berg

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2011
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