
   
 

   
 

      
     

     
      

     
      

 

 
           

             
           

        

          
    

 
    

           
                

           
        

             
            
         

        
 

           
              

              
         

              
                 

          
           

          
           
     

 
     

           
        

8. januar 2021 

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie
Grønne om forlængelse af økonomisk hjælpepak-
ke til efterskoler, frie fagskoler m.fl. 

Regeringen og aftalepartierne er enige om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler 
og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem den aktuelle fase af 
nedlukninger som følge af COVID-19. Aftalepartierne er enige om at forlænge 
de vigtigste initiativer fra 2020-hjælpepakken på området. 

Med det udgangspunkt er partierne enige om en økonomisk hjælpepakke 
med følgende tiltag: 

Reduceret forældre- og deltagerbetaling 
Staten giver efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kosttilbud et eks-
tra tilskud på 1.000 kr. pr. uge pr. elev, dog maksimalt 90 pct. af den konkrete 
egenbetaling. Tilskuddet etableres fra 4. januar 2021 og vil være gældende, 
indtil nedlukningsperioden ophører. Tilskuddet skal muliggøre, at forældre 
ikke skal betale fuldt ud for kost og logi, mens eleverne er hjemsendte. Tilta-
get omfatter de samme skoletyper som i 2020, dvs. efterskoler, frie fagskoler, 
fri- og privatskoler med kostafdeling, erhvervsskoler med kostafdeling samt 
almene og private gymnasier med kostafdeling. 

Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger i nedlukningsperioden 
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af efterskoler, frie fagsko-
ler og andre skoler med kosttilbud, som oplever, at elever melder sig ud under 
nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervis-
ningstilbud 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 elevfrafaldet for den igangværende skoleperiode 
for elever, der udmelder sig under nedlukningen. Skolerne kan søge om dæk-
ning både af statstilskud og mistet deltagerbetaling. Der kan ikke kompense-
res ud over de faktisk afholdte udgifter. Tiltaget omfatter de samme skolety-
per som i 2020. 

Suspendering af mindste ugentlige elevbetaling 
Lovkravet om en mindste ugentlig elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler 
suspenderes igen midlertidigt, gældende for kalenderåret 2021. 



    

 
 
 
 
 
   

            
          

        

         
              

       
          

 

 
          

      
 

 

 
        
 

    

  

      

                  

    
               

                   
   

 

Side 2 af 2 

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der i videst mulig udstrækning 
anvendes samme kriterier og administrationsmodel som for tiltagene i 2020, 
så skolerne oplever genkendelighed i udmøntningen af hjælpepakken. 

Tilskuddet til skoler til nedsættelse af forældre- og deltagerbetalingen forven-
tes at indebære statslige merudgifter for ca. 30 mio. kr. om ugen. Med den 
nuværende nedlukningsperiode forventes hjælpepakken dermed at indebære 
statslige merudgifter for ca. 70 mio. kr., jf. tabel 1: 

Tabel 1: Økonomi 

Mio. kr., (2021-pl) 2021 

Initiativ 

1. Reduceret forældre- og deltagerbetaling* 

2. Kompensation for udmeldinger under nedlukning** 

I alt 70 
* Udgiftsskønnet er baseret på kompensation for perioden 4. januar til 17. januar 2021. 
** Af de 10 mio. kr. afsættes 0,7 mio. kr. til administration af den samlede hjælpepakke lige som i 
hjælpepakken for 2020. 

De nye tilskudsordninger hjemles ved aktstykke i Finansudvalget. Partierne er 
enige om at støtte dette aktstykke. 
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