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Resumé af svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Vide-

regående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videre-

gående uddannelser m.v. og en række andre love (Momskompen-

sation) og af lov om betaling for uddannelse i forbindelse med vis-

se tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m 

 
 
 
Lovforslaget blev den 8. december 2005 sendt i høring hos 24 myndig-
heder og organisationer m.fl. 12 af disse har svaret på høringen. 
 
Bilag med liste over høringsparter med angivelse af, hvem der har svaret, 
er vedlagt. 
 
Resumé af høringssvarene 
 
Der er ingen bemærkninger til lovforslaget, og omlægning af momskom-
pensationsordningen vedr. betaling for aktiverede findes hensigtsmæssig. 
 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har dog bemærket, at tilskud-
det til skolepraktik også bør omlægges. 
 
Ministeriet skal til foreningens ønske bemærke, at udgifter til skolepraktik i 
medfør af § 3 i betalingsloven automatisk vil blive omfattet af den i lov-
forslagets § 2 foreslåede omlægning af momskompensationsordningen 
for aktiverede, idet det i betalingslovens § 3 er fastsat, at bestemmelserne 
om aktiverede finder tilsvarende anvendelse for udgifter til skolepraktik. 
 
Der vedlægges kopi af høringssvar. 
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Oversigt over høringsparter og høringssvar vedr. forslag til lov om 

ændring af lov om ændring af institutioner for erhvervsrettet ud-

dannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre 

selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en 

række andre love (Momskompensation) og af lov om betaling for 

uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats m.m. 

 

 

Oversigt over høringsparter Høringssvar 

 Ja Nej 

Rigsrevisionen  ingen bemærk-

ninger 

 

Arbejdsgiverens Elev-

refusion 

  x 

Amtsrådsforeningen   x 

Kommunernes Lands-

forening 

  x 

Københavns Kommu-

ne 

  x 

Frederiksberg Kom-

mune 

  x 

Kommunernes Revisi-

on 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Foreningen af Regi-

strerede Revisorer 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Foreningen af Statsau-

toriserede Revisorer 

 X  

Handelsskolernes For-

stander- og Inspektør-

forening 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Handelsskolernes Be-

styrelsesforening 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Teknisk Skoleforening   x 

Foreningen af skolele-

dere ved de tekniske 

skoler 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Foreningen for Dan-

ske Landbrugsskoler 

  x 

Foreningen af forstan-

dere ved AMU-centre 

  x 

CVU-rektorkollegiet  ingen bemærk-

ninger 

 

De Frie Samarbejden-

de MVU-institutioner 

  x 
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Rektorforsamlingen 

for teknika 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Rektorforsamlingen 

for de Sociale Højsko-

ler  

  x 

Lærerseminariernes 

Rektorforsamling 

  x 

Lærerseminariernes 

Bestyrelsesforening 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Pædagogseminariernes 

Rektorforsamling 

 ingen bemærk-

ninger 

 

Pædagogseminariernes 

Bestyrelsesforening 

  x 

Danmarks Erhvervs-

skoleforening 

 ingen kommenta-

rer 

 

 
 

 

 

 

 


