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Økonomiske konsekvenser - Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp
til elever og lærlinge samt virksomheder (maj 2020).
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 ’Trepartsaftale
om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder’. Aftalen sigter på fortsat at sikre unge gode muligheder for at tage en erhvervsuddannelse
i kølvandet på COVID-19, som har bragt mange virksomheder i en vanskelig
økonomisk situation.
I samme forbindelse indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter ’Trepartsaftale om fremrykket udbetaling af overskud i VEU-ordningen’.
For regionerne indebærer det, at der samlet set tilbageføres midler for 166 mio.
kr. i 2020. Heraf udmøntes:
• 84 mio. kr. i form af nedsat AUB
• 24 mio. kr. i forbindelse med indførelse af en ny bonusordning
• 15 mio. kr. i forbindelse med, at lønrefusionsrefusionssatsen
• 43 mio. kr. gennem tilbageførsel af opsparede midler fra VEU-ordning
I det nedenstående beskrives elementerne i aftalen.

Nedsat AUB-og VEU-bidrag
Det nuværende AUB-og VEU-bidrag suspenderes i 2020.
Det betyder, at ATP (via Samlet Betaling), som administrerer ordningen, tilbagebetaler en del af jeres AUB-bidrag for 4. kvartal 2019, hele VEU-bidraget for
3. og 4. kvartal 2019 samt en del af VEU-bidraget for 2. kvartal 2019. Desuden
nedsættes AUB- og VEU-bidraget for 1. kvartal 2020 til 0 kr. Det samlede tilbagebetalte beløb fratrækkes jeres øvrige bidrag og fremgår af posten "AUB" på
opkrævningen.
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Samlet set betyder det en mindreudgift på hhv. 84 mio. kr. (AUB-bidrag) og 43
mio. kr. (VEU-bidrag) for regionerne.
Læs mere på om tilbagebetaling her https://indberet.virk.dk/samlet-betaling/samlet-betaling. AUB kan kontaktes på tel. 70 11 30 70.
Ny bonusordning
Ordningen betyder, at kommuner og regioner ydes en bonus på baggrund af
antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020 (gælder alle
typer af erhvervsuddannelseselever og således ikke kun social- og sundhedsassistenter). Bonusbeløbet pr. indgået aftale beregnes på baggrund af antal indgåede aftaler, så hele puljen udmøntes. Den konkrete udmøntning vil blive aftalt senere. Udmøntningen skal tage højde for, at elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen har praktikforløb i både kommuner og regioner. Puljen
opgøres og udbetales af AUB i december 2020.
Det skønnes, at beløbet vil være 24 mio. kr. samlet set for regionerne. Hvis regionerne ønsker at budgetlægge den forventede bonus, kan det ske ift. bloktilskudsnøglen med de usikkerheder som findes i forhold til det konkrete antal
indgåede aftaler.
Lønrefusionssatsen øges med 20 pct.
Lønrefusionsrefusionssatsen (refusion af arbejdsgivers lønudgift til elever under skoleophold) øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020. Den
øgede refusion skønnes at udgøre i alt 15 mio. kr. for regionerne. Udbetaling/refusion sker løbende fra ATP, som administrerer ordningen.

Styrkelse af offentlige velfærdsuddannelser
Med trepartsaftalen ’Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder’ er der endvidere afsat 50 mio. kr. til en styrkelse af
de offentlige velfærdsuddannelser. Beløbet er fordelt med:
•

•

10 mio. kr. i 2020, som kommuner og andre praktikvirksomheder for
elever på social- og sundhedsuddannelserne kan ansøge til at dække
lønudgifter i SOSU-elevers ferieperiode, når ferieperioderne ligger i begyndelsen af hovedforløbet. Dette skal understøtte, at eleverne ansættes fra begyndelsen af grundforløbet og dermed øge rekrutteringen til
social- og sundhedsuddannelserne.
10 mio. kr. i 2020, der skal understøtte øget rekruttering af ny-ledige
og brancheskiftere.
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•

30 mio. kr. til yderligere initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked.

Udmøntning af pulje på de 30 mio. kr. til yderligere initiativer drøftes pt. og
meldes ud senere.
Dokumentation af udgifter til uddannelse:
Det fremgår af økonomiaftalen for 2021, at midlerne er ekstraordinære ift. at
understøtte, at regionerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere. Det betyder også, at midlerne
indgår i den samlede COVID-19 kompensation til regionerne, jf.
” Regionerne får ekstraordinært tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 0,2 mia. kr. i 2020. Midlerne tilbageføres som en bidragsnedsættelse. Der er tale om et ekstraordinært tilskud i lyset af COVID-19 situationen, herunder til at understøtte, at regionerne kan opretholde praktikpladser
og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.
Set i lyset heraf opfordrer Danske Regioner til, at regionerne dokumenterer
brugen af det ekstraordinære AUB-tilskud (84 mio. kr.) til uddannelsesformål
med henblik på at undgå evt. modregning via den samlede COVID-19 kompensation.
Danske Regioner følger op på anvendelsen af midlerne i samarbejde med regionerne.
Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål. Det gælder både oprettelse af nye praktikpladser (efter 1. maj 2020) og praktikpladsunderstøttende
initiativer, jf. fx (ikke udtømmende liste):
-

-

Nettolønudgifter for alle erhvervsuddannelseselever – ikke kun socialog sundhedsassistentelever, men også øvrige elever (dvs. bruttoløn
fratrukket AUB – lønrefusion)
Praktikvejledningsudgifter (inkl. opkvalificering af vejledere) for både
elever og studerende på de mellemlange videregående uddannelser,
herunder også fx sygeplejerskestuderende m.fl.

Opgørelsen skal omfatte samtlige udgifter, idet der ikke indgår nogen baseline
for udgifterne.
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