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Til efterskoler, frie fagskoler og kommuner 

 

Vejledning om kommunalt bidrag for 2022 
 

Regelgrundlag 
 
Beregning og opkrævning af bidrag sker i henhold til: 

 Bekendtgørelse af lov nr. 815 af 14/8 2019 om efterskoler og frie fag-
skoler, kapitel 9. 

 Bekendtgørelse nr. 284 af 27/3 2017 om tilskud mv. til efterskoler og 
frie fagskoler, kapitel 8. 
 

Elektronisk indberetning af elever til kommunalt bidrag  

Skolerne skal i forbindelse med kommunalt bidrag for 2022 indlæse en fil fra sko-

lens eget elevregistreringssystem eller indtaste eleverne direkte i Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitets elevbase. 

 

Elevbasen er tilgængelig fra den 5. september 2021 – (se tidsplan for indberetning 

på side 3). 
 

Der indberettes CPR-nummer for alle, der den 5. september 2021:  

 er elev på skolen, 

 er ikke fyldt 18 år, 

 som elev på en efterskole opfylder betingelserne for at få statslig elev-
støtte, 

 som elev på en fri fagskole ville opfylde de samme elevstøttebetingelser 

 
Ændring af bopælskommune mv. efter den 5. september 2021 har ingen konse-
kvenser for beregning af kommunalt bidrag. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/815
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/284
https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu
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Skolen skal have senest indlæst eller indtastet eleverne i elevbasen den 17. septem-
ber 2021.   

 
Der henvises til ”Vejledning til brug for indberetning af elever fra efterskoler, frie 
fagskoler pr. 5. september 2021 til kommunale bidrag for 2022”. 

 
Kommunen kontrollerer eleverne på Børne- og Undervisningsministeriets               
indberetningsportal. Der vedlægges ”Vejledning til kommunernes brug af indberet-
ningsportal i forbindelsen med opgørelse af kommunale bidrag 2022.” 
 

Kommunen har ikke bidragspligt over for elever, der den 5. september 
2021: 

 er elever i kommunens folkeskoler eller andre kommunale skoleformer i 
kommunen, 

 er indberettet som elev på en anden efterskole, fri fagskole eller fri 
grundskole, 

 ikke er tilmeldt folkeregistret i den pågældende kommune, 

 elever under uddannelse efter lovens § 1, stk. 3, 4. pkt., eller for elever 
under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse 
815 af 14/8 2019 § 41, 

 er fyldt 18 år. 

 ikke opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte 
(som elev på en efterskole eller en frie fagskole) 

 
Finder kommunen, at en liste indeholder forkerte oplysninger, skal kommunen meddele 
dette til skolen. Skolen skal indberette eventuelle ændringer til styrelsen. 
 
Kommunen kan ikke komme med indsigelser, der er i modstrid med CPR’s oplysninger 
den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen, jf. § 43 stk.3 i bekendtgørelse 
nr. 284 af 27/3 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler. 
 

Hvis en kommune mener, at en anden kommune skal betale det kommunale bidrag for en 

elev, for eksempel fordi en elev er anbragt i familiepleje i kommunen, er det en sag mel-

lem de to kommuner. 

 
 
 
Kommunen kan gøre indsigelse til skolen i perioden fra den 27. september 2021 til og med 
den 11. oktober 2021. 
     
 
 
 

https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu
https://indb.stil.dk/ords/pls/pilot/!indb.menu
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Taksterne på det kommunale bidrag fastsættes på de årlige finanslove. Takstka-
talog og finanslov findes på følgende link:   
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/takstka-
talog-og-finanslov 
 

Det kommunale bidrag for 2022 betales gennem modregning i udbetalingerne fra Skat, 

Betalingscentret af indkomstskat, statstilskud mv. normalt i juli måned, jf. tilskudsbe-

kendtgørelsens § 44 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ayse Øzel 

Kontorfuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 50 59 

Ayse.Oezel@stukuvm.dk 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/takstkatalog-og-finanslov
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/takstkatalog-og-finanslov
mailto:Ayse.Oezel@stukuvm.dk
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Tidsplan for elektronisk indberetning af kommunalt bidrag for 2022  
Hvis indberetningsdatoen falder i en søgnehelligdag, er førstkommende hverdag fristdag 

 

5. – 17. september 2021 Skolerne indberetter elever og klarmelder til Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitet (STUK), til brug for CPR-træk. 

18. – 23. september 2021 STUK tilknytter bopælskommune pr. 5. september 2021 til de 

indberettede elever via træk på CPR-registret. 

24. – 26. september 2021 Skolerne åbner elevindberetningen igen, retter eventuelle fejl 

ved indberettede elever. 

27. september – 11. oktober 2021 Kommunerne kan se de bidragsudløsende elever på indberet-

ningsportal https://indb.stil.dk/ords/pls/pilot/!indb.menu Kommu-

nerne har mulighed for at gøre indsigelser overfor skolen. Kom-

munerne kan ikke komme med indsigelser, der er i modstrid med 

oplysningerne fra CPR-registret. 

14. – 25. oktober 2021 Skolerne indføjer evt. rettelser i indberetningen og klarmelder til 

2. træk på CPR-registret. 

28. oktober – 1. november 2021 STUK tilknytter bopælskommune pr. 5. september 2021 til de 

indberettede elever via træk på CPR-registret for elever, som ikke 

var med i første CPR-træk. 

4. – 15. november 2021 Skolerne godkender indberetningen og udskriver en kopi, som 

attesteres af skolens forstander og indsendes via sikker mail til: 

friekostskoler@stukuvm.dk. I emnefeltet skrives: ”Kommunale 

bidrag 21/22” samt jeres skolekode. 

 

 Af hensyn til kommunernes budgettering bedes tidsplanen overholdt. 

 

 

 

https://indb.stil.dk/ords/pls/pilot/!indb.menu
mailto:friekostskoler@stukuvm.dk
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