1. April 2020

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne
Stemmer og Partiet Fremad om økonomisk
hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler m.fl. i
forbindelse med COVID-19

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne Stemmer og Simon Emil Ammitzbøll-Bille,
Fremad, har i dag indgået en aftale om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler
og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem coronakrisen. Regeringen og partierne er samtidig enige om at forbedre muligheden for fripladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler i denne situation.
Baggrunden for aftalen er, at partierne ikke ønsker, at coronakrisen skal diktere skolelandskabet på den anden side af krisen, og at det derfor skal minde
mest muligt om det, vi kender i dag.
Regeringen og aftalepartierne sender med aftalen et klart signal til elever og
forældre om, at de trygt kan tilmelde sig et ophold på en efterskole eller anden skole med kostafdeling i det kommende skoleår. Skolerne skal ligeledes
kunne agere over for banker og forældre med troværdighed.
Med det udgangspunkt er partierne enige om en økonomisk hjælpepakke
med følgende tiltag:
-

Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge pr. elev fra 1. april og 1 måned frem,
dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede. Regeringen og aftalepartierne mødes igen inden udgangen af april for at tage fornyet stilling, såfremt skolerne ikke er genåbnet på det tidspunkt. Tilskuddet skal muliggøre, at forældre ikke skal
betale fuldt ud for logi mv., mens eleverne er hjemsendte. Såfremt der
skulle komme yderligere lukningsperioder i efteråret 2020, yder staten
et tilskud pr. elev af samme størrelsesorden.

-

Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020. Der afsættes en pulje på 60 mio. kr., som kan søges af
efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever
melder sig ud frem mod sommerferien 2020. Det skal sikre, at skolerne
kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet for alle elever.
Med puljen kan skolerne – inden for den afsatte økonomiske ramme –
søge om at få dækket op til 75 pct. af det økonomiske tab som følge af
elevfaldet for skoleåret for elever, der udmelder sig mellem 15. marts
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og 9. juni. Skolerne kan søge om dækning både af statstilskud og mistet
deltagerbetaling. Der kan ikke kompenseres ud over de faktisk afholdte udgifter. Aftalepartierne definerer snarest de nærmere kriterier, der vil ligge til grund for udmøntningen af puljen.
-

Pulje til at hjælpe skoler i det kommende skoleår. Der afsættes en pulje
på 170 mio. kr. til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever
faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår. Konkret kan staten yde et særtilskud, der dækker op til
75 pct. af de mistede indtægter i 2020 fra statstilskud og deltagerbetaling inden for den nævnte ramme. Der kan ikke kompenseres ud
over de faktisk afholdte udgifter. Aftalepartierne definerer snarest de
nærmere kriterier, der vil ligge til grund for udmøntningen af puljen.
Aftalepartierne er herudover enige om at drøfte status på tilmeldinger
til næste skoleår på efterskoler og frie fagskoler i maj måned.

-

Fripladspakke. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan
nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Hermed reduceres risikoen for, at privatøkonomiske konsekvenser af ledighed får betydning for børns uddannelsesmuligheder. Den eksisterende fripladspulje til fri- og privatskoler
forhøjes med ekstra 25 mio. kr., efterskolernes bevilling til individuel
supplerende elevstøtte forhøjes med 20 mio. kr., og der afsættes 5
mio. kr. til frie fagskoler. Regeringen og aftalepartierne er enige om at
følge udviklingen på området.

-

Mindste ugentlige elevbetaling. I forlængelse heraf suspenderes kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler midlertidigt for kalenderåret 2020.

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor længe skolelukninger fortsætter, elevers og forældres uddannelsesvalg, samt hvorvidt en ny bølge virus senere på året medfører behov for skolelukninger. Med disse usikkerheder skønnes de statslige merudgifter i 2020 at udgøre 540 mio. kr., jf. tabel
1:

Side
3 af 3

Tabel 1: Merudgifter
Mio. kr., (2020-pl)
Initiativ

2020

1. Kompensation af betaling af logi mv. for hjemsendte elever

130*

2. Kompensation for mistede elever under nedlukningsperiode
3. Forhåndstilsagn om betaling af logi mv. for hjemsendte elever (efterår)
4. Særtilskud vedr. 2020 for faldende elevtal i skoleåret, der
begynder i 2020
5. Fripladspakke
I alt

60
130*
170
50
540

Vedr. *: Udgiftsskønnet er baseret på kompensation for en måned.

Aftalepartierne er enige om at genbesøge fordelingen af midler mellem pkt.
3 og 4, når der er større viden om elevtilmeldinger til efterskoler og frie fagskoler for skoleåret 2020/21.
I det omfang, at midlerne ikke finder anvendelse, bortfalder de uforbrugte
beløb.
De nye tilskudsordninger hjemles ved aktstykke i Finansudvalget. Partierne
er enige om at støtte dette aktstykke.
Med henblik på at vurdere situationen på ny – i forhold til eftervirkningerne
af COVID-19-nedlukningen for elevtilmeldingerne for skoleåret 2020/21 –
drøftes status på aftalen mellem parterne i maj måned.

