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Til Erhverv & Råstofud
valget

Jeg skal takke udvalge
t for den velvillige beha

ndling af lovforslaget ve
d 2. behandlingen.

Det lover godt for loven
s endelige vedtagelse, 

som er vigtigt for de un
ge personer, der

blive berørt af det og fo
r vores samfund som h

elhed.

Udvalget har i deres be
tænkning til 3. behandl

ingen anmodet om en n
ærmere

redegørelse for, hvad ø
konomien indebærer i f

orhold til de beløb, der 
forventes afsat på

finansloven. l finanslovsforslaget for
 2021 er nettoudgiftern

e til gennemførelse af f
orslaget vurderet

til i alt 45,05 mio. kr. jæ
vnt fordelt over periode

n 2021-2025, hvorefter
 udgifterne

forventes at aftage. Midlerne er afsat på ho
vedkonto 20.11.70 "Re

serve til nye initiativer" 
til bl.a. dækning

af netto-udgifter ved im
plementering af loven, 

til transportudgifter fra 
hjem til skole, fra

skole til uddannelsesst
ed, til øget lærlinge- og

 elevtilskud til arbejdsg
ivere og til afledte

merudgifter som følge 
af forventet øget aktivit

et for uddannelsesområ
det.

Desuden forventes der
 skabt fornyede indtæg

ter til samfundet og virk
somheder ved

lovforslagets vedtagels
e i form af besparelser 

på overførselsindkoms
ter ved flere unge

der får lærlinge eller pr
aktikplads, og øget ind

tægt til virksomheder v
ed faktureret

lærlingearbejde. Det bl
iver uden tvivl samlet s

et en økonomisk gevin
st for

virksomhederne at hav
e lærlinge og praktikan

ter ansat.

Det er endeligt vigtigt fo
r mig at gøre opmærks

om på, at et større rege
l-arbejde med

rammelovens indkøring
 vil begynde umiddelba

rt efter lovens vedtagel
se. Der skal

udstedes en række bek
endtgørelser omkring f

lere forhold, herunder h
vordan

virksomheder og mynd
igheder årligt skal indra

pportere status på love
ns fremdrift.
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I dette regel arbejde vil
 arbejdsmarkedets part

er blive inddraget og hø
rt. Fra

departementets side vi
l udgangspunktet være

 at gøre de administrat
ive byrder så lette

som muligt 0g samkøre
 data når det er muligt.

 På den anden side ha
r vi med

ændringsforslaget sikre
t den nødvendige lovhj

emmel til at handle ove
r for de

virksomheder og mynd
igheder, der har svært 

ved at overholde loven
s bestemmelser.
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Med venlig hilsen Best Regards


