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Bilag 3. Udmøntning af pulje til at hjælpe skoler i det kommende
skoleår
Dette papir beskriver den endelige udmøntning af den politiske aftales
element om at kompensere efterskoler og frie fagskoler, der oplever
færre tilmeldinger i det kommende skoleår som følge af coronakrisen.
1. Aftaletekst
”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.”
2. Omfattede skoler, institutioner og elever
Tiltaget omfatter følgende skoler og institutioner:
- Efterskoler
- Frie fagskoler
3. Tilskuddet
3.1 Tilskuddet pr. årselev
Skolerne kompenseres for både mistede indtægter fra deltagerbetaling og
statstilskud. Kompensationen for både deltagerbetaling og statstilskud
(herunder elevstøtte) er beregnet som gennemsnit per skoleform. Gennemsnittet for deltagerbetaling er beregnet på baggrund af skolernes seneste kendte regnskabsår (2018-tal i 2020-priser). Gennemsnittet for
statstilskuddet er beregnet på baggrund af ydet statstilskud, som opgjort i
statens seneste regnskabsår (2019-tal i 2020-priser).
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Efterskolerne er yderligere opdelt, således at der er beregnet et gennemsnitligt statstilskud for henholdsvis almene efterskoler og efterskoler
godkendt med samlet særligt undervisningstilbud (herunder ’specialefterskoler’). Denne distinktion skyldes, at specialefterskoler får et højere tilskud til at dække omkostningerne til at undervise elever med særlige behov. Der er derfor behov for særskilt håndtering af disse skoler.
Det gennemsnitlige statstilskud er nogenlunde ens på almene frie fagskoler og på frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, og der er derfor ikke beregnet særskilt gennemsnit for frie fagskoler
godkendt med samlet særligt undervisningstilbud.
Herunder er den gennemsnitlige indtægt fra statstilskud og deltagerbetaling for et skoleår opgjort for de tre skoletyper:
- Almene efterskoler: Den gennemsnitlige årlige indtægt fra deltagerbetaling og statstilskud pr. årselev på almene efterskoler udgør cirka
156.000 kr. Med en kompensationsgrad på 75 pct. vil almene efterskoler være berettiget til en kompensation på 117.000 kr. pr. elev.
- Specialefterskoler: Den gennemsnitlige årlige indtægt fra deltagerbetaling og statstilskud pr. årselev på specialefterskoler udgør cirka
213.000 kr. Med en kompensationsgrad på 75 pct. vil specialefterskoler være berettiget til en kompensation på 159.000 kr. pr. elev.
- Frie fagskoler: Den gennemsnitlige årlige indtægt fra deltagerbetaling
og statstilskud pr. årselev på frie fagskoler udgør cirka 221.000 kr.
Med en kompensationsgrad på 75 pct. vil frie fagskoler være berettiget til en kompensation på 166.000 kr. pr. elev.
Der kan for alle skoler maksimalt kompenseres for 75 pct. af den tabte
indtægt som følge af lavere elevoptag.
3.2 Tilskudsudløsende elever
Skolerne opgør 5. september, hvor mange elever de har. Dette tal sammenholdes med gennemsnittet for skolens elevtal for 5. september de tre
forudgående skoleår. For skoler, der ikke har været aktive i 3 år, beregnes
tilskuddet på baggrund af de to seneste år eller det seneste år. For helt
nye skoler fra skoleåret 2020/21 udbetales dette særtilskud ikke.
3.3 Tilskud per skole
Efterskoler og frie fagskoler kan tilsammen maksimalt modtage 170 mio.
kr. i særtilskud. I tilfælde af, at skolerne tilsammen har et større indtægtstab, end hvad der ved 75 pct. kompensation kan dækkes af 170 mio. kr.,
nedsættes kompensationsgraden. Jf. Bilag 2 – Status på tilmeldinger og udmeldinger på efterskoler og frie fagskoler vurderes det dog, at særtilskuddet med
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en kompensation på 75 pct. vil kunne holdes inden for de afsatte 170
mio. kr. Der vil således ikke blive behov for at nedsætte kompensationsgraden.
4. Udbetaling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udarbejder en blanket,
som efterskoler og frie fagskoler skal udfylde og indsende til STUK for
at kunne få tilskud. Blanketten skal ledsages af en ledelseserklæring, hvor
skolens leder skriver under på rigtigheden af informationerne på blanketten. Der skal ikke udarbejdes særskilt revisorerklæring, og institutionsrevisorerne vil i stedet påse overholdelse af retningslinjerne i forbindelse
med den løbende tilskudskontrol.
Blanketten skal især indeholde oplysninger om skolens elevtal pr. 5. september 2020 samt skolens elevtal for de tre foregående skoleår.
Der åbnes for indberetning af blanketter fra d. 5. september 2020 og
frem. Når skolerne indberetter, vil STUK foranstalte de konkrete udbetalinger til skolerne snarest derefter. Der sættes frist for indberetning d.
1. oktober 2020.
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