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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 9. september 2019.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der ved tekstan-
mærkning fastsættes kriterier for afgrænsning, udmøntning og administration af en præmieordning
for understøttelse af 10. klasse på erhvervsskoler under § 20.38.14. Understøttelse af 10. klasse på
EUD.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret ud over den allerede afsatte bevilling til præmieordnin-
gen på finansloven for 2019.

b. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 12,0 mio. kr. årligt i
2021 og 2022 til en præmieordning, som skal understøtte, at flere kommunalbestyrelser og institutio-
ner med udbud af erhvervsuddannelse, indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse.

Der er ikke hjemmel i den eksisterende lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område
til at udmønte og administrere præmieordningen, hvorfor der anmodes om etablering af materiel
hjemmel ved en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019. Tekstanmærknin-
gen forventes tilsvarende optaget på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at fastsætte nærmere regler om præmieordningen, herunder
om de i aftalen fastlagte kriterier for præmieordningen, om afgrænsning af præmiemodtagerkreds og
kriterier for præmie samt administrationen af ordningen.

c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på at udmønte præmieordningen i 2019
som forudsat i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevil-
ling optages følgende tekstanmærkning under § 20. Børne- og Undervisningsministeriet:

Materielle bestemmelser

”Nr. 229. ad 20.38.14.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administration af
en præmieordning for kommuner og erhvervsskoler, der indgår en ny driftsoverenskomst, herunder
at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for præmie, modtagerkreds, medde-
lelse af tilsagn om præmie, ændring af meddelelse af præmie, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling
af præmie, tilbagebetaling af præmie samt tilsyn og kontrol. ”

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret ud over den allerede afsatte bevilling til præmieordnin-
gen.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. september 2019

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Sofie Schøning Frederiksen

Til Finansudvalget.
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