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Folketinget 2010-11

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2011

Forslag
til

Lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse
i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om
arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(Tilpasninger med henblik på at modvirke utilsigtet anvendelse af godtgørelsesordningen, tilpasninger på grund af
digitalisering m.v.)
§1
I lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres »godtgørelse eller tilskud til befordring« til: »godtgørelse og tilskud til befordring«.
2. I § 1 udgår »eller arbejdsmulighed«.
3. § 2, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere
regler om de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå
godtgørelse og tilskud til befordring, jf. stk. 1, og kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvilke former for beskæftigelse der kan berettige til godtgørelse og tilskud til befordring. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler
om, at det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse, at
der foreligger en beskæftigelsesperiode forud for en uddannelses påbegyndelse, eller at arbejdsgiveren udbetaler løn
under uddannelsen, jf. § 7.«
4. I § 3, stk. 1, indsættes efter »opnå godtgørelse«: »og tilskud til befordring«.
5. § 3, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere
regler om, hvilke godtgørelsesordninger der er omfattet af
stk. 1, nr. 2, og regler om, hvilke offentlige ydelser der er
omfattet af stk. 1, nr. 3.«
6. I § 5, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., udgår »eller arbejdsmulighed«.

7. § 5, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere
regler om, at der ikke kan udbetales godtgørelse efter stk. 1
til en deltager, der har deltaget i den samme uddannelse
flere gange med godtgørelse inden for det samme kalenderår. Endvidere kan undervisningsministeren fastsætte en øvre
grænse for det antal uger beregnet på grundlag af en normeret ugentlig arbejdstid, jf. stk. 2, for hvilke der kan udbetales
godtgørelse til den enkelte deltager inden for det samme kalenderår.«
8. I § 5 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere
regler om godtgørelse efter stk. 2, herunder regler om, i
hvilket omfang der kan ydes godtgørelse til deltidsbeskæftigede deltagere i uddannelse.«
9. I § 7 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om,
at der ikke kan ske udbetaling af godtgørelse til arbejdsgivere, jf. stk. 1, før det er konstateret, at der er sket lovpligtig
indberetning til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, af lønoplysninger for den periode, hvori uddannelsen
har fundet sted.
Stk. 3. Uddannelsesstyrelsen kan til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret. Tilsvarende gælder for arbejdsløshedskasserne, dog kun for så
vidt angår oplysninger om arbejdsløshedskassens egne medlemmer. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f
finder anvendelse.«
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10. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Tilskud til befordring kan udbetales til en arbejdsgiver, hvis denne er forpligtet til enten at udbetale et beløb,
der mindst svarer til det befordringstilskud, som lønmodtageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle
udgifter til lønmodtagerens befordring i forbindelse med uddannelsen. Det er en betingelse, at lønmodtageren har godkendt, at udbetaling af tilskud til befordring sker til arbejdsgiveren.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indgivelse og behandling af klage, herunder om frister for behandlingen af klagen.«

11. § 8, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere
regler om tilskud til befordring, herunder om, at der ikke
kan opnås tilskud til befordring, hvis der ikke kan opnås
godtgørelse, jf. § 5. Undervisningsministeren kan desuden
fastsætte en bagatelgrænse for udbetaling af tilskud til befordring.«

1. § 21, stk. 1-3, affattes således:
»Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der
er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, og deltagere i
individuel kompetencevurdering efter denne lov kan opnå
tilskud til kost og logi, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Det er en betingelse for adgangen til at modtage
tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne
for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lov om godtgørelse og tilskud til
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Stk. 3. Tilskuddet til deltagere til kost og logi bortfalder i
det omfang, hvori uddannelsesstedet modtager tilskud fra
staten for at yde kost og logi til de pågældende. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom og herunder bestemme, at tilskuddet ikke eller kun delvis bortfalder.«

12. § 18, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Registre, som er oprettet af undervisningsministeren efter stk. 1, kan samkøres, i det omfang det tjener administrative eller tilsynsmæssige formål. Registrene kan ligeledes samkøres med Skatteministeriets registre med henblik
på kontrol af, om en arbejdsgiver har foretaget lovpligtig
indberetning til indkomstregisteret, jf. § 7, stk. 2. Arbejdsløshedskassernes registre kan også med henblik på kontrol
af, om en arbejdsgiver har foretaget lovpligtig indberetning
til indkomstregisteret, samkøres med Skatteministeriets registre, for så vidt angår den enkelte arbejdsløshedskasses egne
medlemmer. Registre oprettet af undervisningsministeren
efter stk. 1 kan endelig samkøres med arbejdsløshedskassernes registre med henblik på kontrol af, om tilskudsbetingelserne er opfyldt.«

§2
I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, som ændret
ved § 22 i lov nr. 639 af 14. juni 2010 og § 2 i lov nr. 277 af
5. april 2011, foretages følgende ændring:

§3
Stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for
lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 10 og 13, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

13. I § 19 indsættes som stk. 5:
Folketinget, den 1. juni 2011
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