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Til alle kommuner 

Att. Forvaltningschefen for skoleområdet samt kontaktpersoner for det 

statslige tilskud til kompetenceudvikling  

 

Vedr. det statslige tilskud til kompetenceudvikling af lærere og pæ-

dagoger i folkeskolen  

Børne- og Undervisningsministeriet kan orientere om, at det i forbindelse 

med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 er aftalt mellem regeringen og 

KL, at kommunernes mulighed for at bruge det statslige tilskud til kom-

petenceudvikling af lærere og pædagoger forlænges til og med 2025. 

 

Det statslige tilskud udbetales til kommunerne i perioden fra 2014 til 2020. 

Forlængelsen af kommunernes mulighed for at anvende det statslige til-

skud indebærer, at kommunerne kan anvende eventuelle ubrugte midler 

til og med 2025. 

 

Ministeriet kan i øvrigt oplyse, at det fremgår på ministeriets hjemmeside, 

hvor meget de enkelte kommuner har fået udbetalt i statsligt tilskud til 

kompetenceudvikling i hvert af årerne fra 2014 til 2019 samt den forven-

tede fordeling af tilskuddet i 2020.  

 

Oplysningerne kan findes på https://www.uvm.dk/institutioner-og-

drift/oekonomi-og-drift/kommunale-tilskud-og-institutioner/takstkata-

log-og-finanslov/finanslov-kommuner 

 

Slutopgørelse og efterregulering af det statslige tilskud til kompetenceudvikling i 2026 

Det statslige tilskud for hele perioden 2014-2020 efterreguleres i 2026, 

hvor tilskud, der ikke har været anvendt eller ikke anvendt efter formålet, 

skal tilbagebetales til staten. Eventuel efterregulering sker for hver enkel 

kommune i forhold til modtaget tilskud. Kommunerne vil i 2026 modtage 

en slutopgørelse fra ministeriet herom. Her vil det fremgå, hvorvidt den 

enkelte kommune, ud fra ministeriets opgørelse, eventuelt skal tilbagebe-

tale tilskud til staten. 
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Det beløb, der evt. vil skulle efterreguleres og dermed tilbagebetales til 

staten, vil være differencen mellem det samlede statslige tilskud, som den 

enkelte kommune har modtaget, og de afholdte udgifter, som falder inden 

for formålet med det statslige tilskud. Udgør de afholdte udgifter for den 

enkelte kommune samlet set i perioden fra 2014 til 2025 mindre end det 

modtagne statslige tilskud for perioden 2014-2020, skal kommunen tilba-

geføre det overskydende tilskud til staten. 

 

Opgørelsen af de afholdte kommunale udgifter vil for perioden 2014 til 

2017 basere sig på de udgifter, som kommunen har indberettet til ministe-

riet i de enkelte år. For 2018 til 2025 vil opgørelsen basere sig på de regn-

skabsførte udgifter, som kommunen har indberettet til Danmarks Statistik 

på funktion 03.22.09 på de omfattede grupperinger fra 002 til 008 i de 

enkelte år. Dette skyldes, at det særskilte indberetningskrav er afskaffet 

med virkning fra 2018. 

 

Kommunerne bør sikre en retvisende kontering af anvendelsen af mid-

lerne og bør også opbevare forbrugsopgørelser for de enkelte år for evt. 

at kunne påvise fejl og mangler i ministeriets opgørelse. 

 

Mulighed for slutopgørelse inden 2026 

Ministeriet vil derudover gerne orientere om, at kommunerne har mulig-

hed for at rette henvendelse til ministeriet med henblik på at modtage en 

slutopgørelse før 2026. Dette vil være relevant for de kommuner, som 

vurderer, at de allerede før 2026 har anvendt det statslige tilskud fuldt ud 

og efter formålene. 

 

Såfremt kommunen ifølge ministeriets opgørelse har anvendt midlerne 

fuldt ud, udarbejder ministeriet en slutopgørelse herom. Hvis kommunen 

mod forventning, ifølge ministeriets opgørelse og efter evt. efterfølgende 

dialog herom, ikke har anvendt det statslige tilskud fuldt ud, udarbejdes 

ikke en slutopgørelse. Kommunen vil da kunne anvende de ubrugte midler 

i den resterende periode frem til 2025 og vil i 2026 modtage en slutopgø-

relse fra ministeriet for de anvendte midler. 

 

 

 


