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Bilag 3.Udmøntning af tiltag om suspendering af mindste ugent-

lige elevbetaling 

Dette papir beskriver den nærmere udmøntning af den politiske aftales 

element om suspendering af kravet til den mindste ugentlige elevbetaling 

for efterskoler og frie fagskoler midlertidigt for kalenderåret 2021. 

 

1. Aftaletekst 

”Mindste ugentlige elevbetaling. Lovkravet om en mindste ugentlig elevbeta-

ling for efterskoler og frie fagskoler suspenderes igen midlertidigt, gæl-

dende for kalenderåret 2021.” 

 

2. Omfattede skoler 

Tiltaget omfatter følgende skoler og institutioner: 

- Efterskoler 

- Frie fagskoler 

 

3. Gældende regler m.v. 

 

3.1 Lov om efterskoler og frie fagskoler 

Den mindste ugentlige elevbetaling fastsættes på de årlige finanslove. 

For skoleåret 2020-2021 er den mindste ugentlige elevbetaling 1.576 kr. 

for kostelever og 1.112 kr. for dagselever. Dette beløb er udtryk for selve 

prisfastsættelsen, men ikke den endelige egenbetaling, som kan reduceres 

med bl.a. statslig elevstøtte. 

 

Den mindste endelige egenbetaling på efterskoler og frie fagskoler er 

fastsat i lov om efterskoler og frie fagskoler, § 11 stk. 4 og 5. For elever, 

der ikke modtager statslig elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre 

halvdelen af den af ministeriet fastsatte mindste elevbetaling. For elever, 

der modtager statslig elevstøtte, skal egenbetalingen mindst udgøre halv-

delen af det beløb, der fremkommer ved at fradrage den maksimale stats-

lige elevstøtte i den af ministeriet fastsatte mindste elevbetaling. 
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3.2 Lov nr. 241 af 19. marts  

Det følger af § 6, stk. 3, i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige 

foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskole-

området og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og 

afhjælpning i forbindelse med covid-19 (herefter nødloven), at ”Børne- og 

undervisningsministeren kan fastsætte regler om de statslige tilskud til private og of-

fentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er eller har været 

omfattet af foranstaltninger iværksat efter regler fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i 

lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, der supplerer 

eller fraviger bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets om-

råde og regler fastsat i medfør heraf om disse tilskud.” 

 

Det fremgår af bemærkningerne til nødlovens § 6, stk. 3, jf. lovforslag nr. 

L 140 (2019-2020), at ”… Institutionerne vil som udgangspunkt modtage de ordi-

nære statslige tilskud også i den periode, hvor de ikke må modtage børn, elever, kursi-

ster eller deltagere, hvis de almindelige tilskudsbetingelser er opfyldt. Der vil dog 

kunne være tilskudsbetingelser for de ordinære tilskud, der ikke er opfyldt, når under-

visningen gennemføres som nødundervisning eller aktiviteten ikke kan gennemføres 

som fx samværsdelen af et efterskoleophold, hvor elever er sendt hjem. … .” 

 

Det fremgår endvidere af børne- og undervisningsministerens svar på 

BUU spm. 106 til lovforslag nr. L 140, at bemyndigelser, der gives med L 

140, kan anvendes til at nedsætte det i finansloven fastsatte minimums-

beløb. 

 

Lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- 

og undervisningsområdet og folkehøjskole-området og for den frie fol-

keoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse 

med covid-19 (herefter nødloven), er ved lovforslag (L 114) blevet for-

længet sådan, at lovens gyldighed nu er sat til at udløbe 16. november 

2021.  

 

Efter ophævelsen af nødloven 16. november 2021 vil suspenderingen af 

lovkravet om mindste ugentlige elevbetaling kunne hjemles i resten af ka-

lenderåret 2021 via en overgangsordning ifm. nødlovens ophævelse, 

jævnfør den allerede eksisterende midlertidige nedsættelse af elevtalskra-

vet i lov om efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19, jf. bkg. 

1522/2020. 

  

4. Implementering  

Suspenderingen af mindste ugentlige elevbetaling implementeres ved 

akstykke 158, som er tiltrådt af Finansudvalget.  

 

Bestemmelsens indhold vil være, at § 11, stk. 2 i lov om efterskoler og 

frie fagskoler ikke finder anvendelse for egenbetaling på efterskoler og 

frie fagskoler i perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2021. 

 


