
   

 

Rammer for erhvervsskoler i 2022 og frem 

1) Hvor mange midler 

skal der fordeles? 

Fra 2022 og frem udmøntes der 119 mio. kr. årligt til at styrke det 

lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet. Af de 119 mio. kr. 

afsættes 3,6 mio. kr. til etablerings- og administrationsudgifter i AUB. De 

faglige udvalg vil derfor få tildelt 115,4 mio. kr. årligt til fordeling i 2022 og 

frem. AUB’s bestyrelse kan dog beslutte at reducere midlerne til 

administration, såfremt der er mulighed for det. Det vil i så fald medføre, at 

midlerne til faglige udvalg forhøjes med det tilsvarende beløb 

2) Hvordan fordeles 

midlerne mellem de 

faglige udvalg? 

Puljen til de faglige udvalg fordeles på baggrund af elevtal. Elevtal opgøres 

som den samlede elevbestand ved afslutningen af hver måned (ekskl. juni-juli) 

og beregnes herefter som et gennemsnit over de tre senest kendte 

regnskabsår.  

3) Hvornår får 

erhvervsskolerne 

kendskab til den 

konkrete fordeling af 

midlerne for de faglige 

udvalg 2022? 

Den samlede økonomiske ramme til de faglige udvalg for 2022 fremgår af 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.  

4) Hvad kan midlerne 

bruges til? 

Midlerne kan anvendes til en række forskellige formål. De kan bruges til:  

- Indsatser i de enkelte faglige udvalg 

- Samarbejde mellem faglige udvalg  

- Initiativer på erhvervsskolerne.  

De faglige udvalg beslutter selv, hvordan midlerne bedst kan anvendes for at 

opnå formålet med de afsatte midler – at styrke det lærepladsunderstøttende 

arbejde, søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne.   

5) Hvordan inddrages 

erhvervsskoler?  

Den økonomiske ramme til faglige udvalg udmeldes medio 2021. De faglige 

udvalg skal derfor allerede efter sommerferien 2021 begynde at overveje 

fordeling af midlerne i 2022.  

De faglige udvalg skal den 5. oktober 2021 have besluttet, hvordan de ønsker 

at anvende midlerne. Hvis de vil benytte en del af rammen til indsatser på 

skolerne, indledes dialogen med erhvervsskoler om anvendelse af midlerne i 

2022 her.   

Der tages højde for, at eventuelle uenigheder om f.eks. indsatser i henholdsvis 

faglige udvalg og/eller erhvervsskolerne kan føre til ændringer i processen. 

Der er derfor mulighed for at opnå enighed om anvendelsen af midlerne helt 

frem til december måned.  

De faglige udvalg indberetter herefter til AUB, der udbetaler midlerne i januar 

måned 2022.  

Der er udarbejdet et konkret processkema, som der henvises til for uddybende 

information om de konkrete frister. Processen er tilrettelagt for at få de 

konkrete tilskud udbetalt så hurtigt som muligt i det nye år. 



   

 

Rammer for erhvervsskoler i 2022 og frem 

6) Hvad hvis skolerne 

afviser faglige udvalgs 

indstilling til midlernes 

anvendelse? 

I første omgang vil faglige udvalg revurdere indstillingen på baggrund af 

erhvervsskolernes tilbagemelding. Denne revurdering kan føre til to udfald:  

1. Der kan ske tilpasning af den planlagte indsats på baggrund af 

erhvervsskolers tilbagemelding,  

2. Der kan foreslås nye konkrete initiativer i regi af enten skoler 

eller faglige udvalg.  

Såfremt faglige udvalg fortsat ønsker indsatser i regi af skoler, skal der være en 

ny runde med skolerne herom.  Senest i december skal der være afklaring af, 

om der kan opnås enighed.  

Såfremt der ikke kan nås til enighed om indstillingen – og midlerne ikke 

benyttes til indsatser i de faglige udvalg selv - må faglige udvalg give AUB 

besked om, at midlerne ikke kan udmøntes. Midlerne vil dermed blive 

videreført til en forhøjelse af den generelle ramme det efterfølgende år. 

7) Hvilke 

begrænsninger er der 

på, hvad det faglige 

udvalg kan beslutte at 

bruge midlerne på? 

De faglige udvalg har som udgangspunkt vide rammer ift. tildelingen af 

midlerne. Tildelingen af midlerne skal dog være i overensstemmelse med det 

formål, som midlerne afsættes til. Det betyder, at midlerne skal styrke det 

lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne. 

Derudover skal de faglige udvalg agere sagligt.  

Der vil blive udarbejdet et særskilt notat, der uddybende beskriver de 

forvaltningsmæssige rammer for tildelingen af midler 

8) Hvordan kommer 

penge konkret til 

udbetaling? 

AUB kan træffe afgørelse om udbetaling af midler, når de faglige udvalg har 

indsendt deres indstillinger i december måned. Udbetalinger kan først ske i 

januar måned. 

9) Hvad sker, hvis det 

faglige udvalg ikke kan 

blive enige om 

anvendelse af 

midlerne? 

Hvis de faglige udvalg ikke kan opnå enighed om tildelingen af midler, skal 

dette konstateres d 5. oktober. Der igangsættes herefter en proces, hvor de 

faglige udvalg har indtil d 15. december til at blive enige. Midlerne vil derefter 

videreføres til en forhøjelse af den generelle ramme i efterfølgende år. 

10) Skal de faglige 

udvalg lave en flerårig 

plan for anvendelse af 

midlerne? 

De faglige udvalg skal i efteråret 2021 lave en 2-4-årig plan for indsatser, 

ønskede effekter og tildeling af midler for de midler, der tildeles til 

erhvervsskolerne. Det giver både faglige udvalg og erhvervsskoler en vis 

planlægningshorisont. Planen skal danne grundlag for de årlige aftaler med 

erhvervsskoler om konkrete indsatser. 

Årshjulet gentages dog årligt, hvor der kan ske tilpasninger af denne plan. 

Disse tilpasninger kan være begrundet i ændrede behov, manglende effekt af 

igangsatte indsatser og justeringer i den økonomiske ramme mellem de faglige 

udvalg som følge af udviklingen i elevtal.  



   

 

Rammer for erhvervsskoler i 2022 og frem 

11) Hvordan skal 

erhvervsskoler 

afrapportere om 

anvendelse af midler?  

Der foretages to forskellige afrapporteringer.  

- En indholdsmæssig: Ved regnskabsafslutningen skal 

erhvervsskoler foretage én samlet afrapportering for 

anvendelse af midlerne for det pågældende år. Såfremt en 

skole har fået tilskud fra flere faglige udvalg, skal der således 

alene udarbejdes en samlet afrapportering. Afrapporteringen 

skal give mulighed for at få indsigt i de indsatser, der er 

finansieret af midlerne samt effekterne heraf. AUB udarbejder 

en konkret model for denne afrapportering.   

En økonomisk: Erhvervsskolerne skal i forbindelse med deres 

regnskabsafslutning for året udarbejde et projektregnskab og en særskilt 

revisorerklæring, der indsendes til AUB. Udgifterne til denne finansieres af 

puljemidlerne. 

12) Kan de faglige 

udvalg disponere 

midlerne over en 

flerårig periode? 

Det er muligt for de faglige udvalg at udarbejde flerårige anvendelsesplaner for 

projekter og indsatser. F.eks. kan faglige udvalg disponere 3 mio. kr. af 2022-

rammen til en treårig indsats, hvor midlerne vil blive udbetalt i rater af 1 mio. 

kr. årligt i perioden 2022-2024. Dette kræver dog særlig opmærksomhed om 

opgørelse af forbrug mv.  

AUB vil derfor skulle udarbejde nærmere vejledning om kontering og 

regnskabspraksis i forhold til denne type tilskud. 

13) Hvad sker der med 

eventuelle uforbrugte 

midler?  

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til AUB, hvorefter de vil 

videreføres til en forhøjelse af den generelle ramme i senere år. Kravet om 

tilbagebetaling i f.eks. 2022 kan først ske i 2023, når tilskudsmodtagere har 

indsendt erklæringer om anvendelsen af midlerne.  

14) Hvad er 

regelgrundlaget? 

Model skal indarbejdes i lovforslag om Trepartsaftalen fra november 2020. 

Lov skal fremsættes for Folketinget i efteråret 2021 og vil komme i høring 

inden da. 

15) Hvornår vil faglige 

udvalg kunne træffe 

beslutning om 

anvendelse af 

midlerne? 

Det gælder særligt for tildelingen af midler i 2022, at de faglige udvalg først 

kan træffe beslutning om anvendelse af midler, når der er etableret 

lovhjemmel. Det kan tidligt ske 1. december 2021. Dette skal dog ikke 

forhindre de faglige udvalg og erhvervsskolerne i at indgå i en dialog om 

mulige indsatser for 2022 før denne dato. Den juridiske afgørelse om 

udbetaling af midler træffes af AUB. 

 


