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Bemærkninger til lovforslaget om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusi-
on, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer til lovforslaget, der udmønter 
aftalen om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti: 
 
Finansieringsomlægning 
Landbrug & Fødevarer kan ikke støtte den forslåede omlægning af finansie-
ringsansvaret, hvorved arbejdsgivernes fra og med 1. januar 2013 vil få pålagt 
en merudgift ved den fulde dækning af omkostningerne til skolepraktikydelse 
mv. gennem virksomhedernes uddannelsesbidrag. 
 
Vi finder det ikke rimeligt, at erhvervslivet i en global finanskrise skal bære et 
sådant ansvar og dække omkostningerne til en økonomisk konjunkturbestemt 
mangel på praktikpladser. Denne afgørende indsats for de unges erhvervsud-
dannelse må være en opgave, som hele det danske samfund tager på sig og 
medfinansierer. 
 
Præmie- og bonusordningen 
Landbrug & Fødevarer står uforstående over for den forringelse af praktikplads 
præmie- og bonusordningen, som lovforslaget indeholder. Alle er enige om, at 
de normale praktikpladser på virksomhederne på alle måder skal fremmes og 
ubetinget bør foretrækkes frem for skolepraktik.  
 
Vi advarer derfor imod den nedsættelse af præmie- og bonusordningen fra 
70.000 kr. til højst 33.000 kr. i 2013 til de læremestre, der hidtil har været parate 
til at give de unge den rette oplæring på virksomhederne. Et yderligere skred 
væk fra de ordinære praktikpladser vil svække de erhvervsuddannedes kompe-
tenceniveau, hvilket ingen har brug for.  
 
Det vil være paradoksalt og forkert, hvis man i en tid - hvor virksomhederne er 
økonomisk trængte og stadig flere unge efterlyser praktikpladser - vil gå ind og 
kraftigt beskære arbejdsgivernes økonomiske motivation og incitament til at 
oprette og give de unge et godt lærested og en stærk praktisk erhvervsuddan-
nelse.  
 
Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion 
Landbrug & Fødevarer støtter forslaget om, at Dansk Arbejdsgiverforening 
fremover udpeger 5 medlemmer til AER’s bestyrelse i stedet for hidtil 4 med-
lemmer. Det skal ske med baggrund i, at Sammenslutningen af Landbrugets 
Arbejdsgiverforeninger er integreret i DA, og SALA’s udpegningsret derfor fore-
slås ophævet.  
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Det skal i den forbindelse oplyses, at Landbrug & Fødevarer og DA har indgået 
en samarbejdsaftale, hvorefter DA udpeger et af medlemmerne til AER’s besty-
relse efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer. Derved vil landbrugs- og føde-
vareerhvervet fortsat være repræsenteret i AER’s bestyrelse. 
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