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Udmelding til skoler om forsøg med tilskud til indkvartering på
kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder
I Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti
indgik en række initiativer på Undervisningsministeriets område. På den
baggrund skal der nu igangsættes en forsøgsordning om ’Indkvartering
på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik’. Nedenfor beskrives rammer og retningslinjer for forsøget.
Desuden igangsættes en forsøgsordning med oprettelse af grundforløbsafdelinger med erhvervsuddannelser i områder med svag uddannelsesdækning, jf. særskilt udmelding.
1. Formål
I aftaleteksten er initiativet om forsøg med indkvartering på kostafdelinger beskrevet således:
’Virksomheder i landdistrikter kan have vanskeligt ved at tiltrække unge i
praktik fra byerne og derved vanskeligt ved at skaffe nok kvalificeret
faglært arbejdskraft. For at give virksomhederne bedre muligheder for at
tiltrække elever i landdistrikter gives der mulighed for, at elever i virksomhedspraktik kan bo på kostafdelinger i tyndt befolkede områder med
tilskud.’
2. Forsøgsramme – ansøgerkreds og hvad kan der søges til
Nedenfor beskrives de indholds-, tidsmæssige og økonomiske rammer,
som forsøget gennemføres inden for.
2.1. Ansøgerkreds, samt indholds- og tidsmæssige rammer
Ansøgerkreds
Erhvervsskoler og andre udbydere af erhvervsuddannelser med kostafdeling(er) kan ansøge om at deltage i forsøget, hvor elever med uddannelsesaftale med en virksomhed i et landdistrikt kan bo på eksisterende
kostafdelinger i tyndt befolkede områder med tilskud.
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Forsøgsperiode
Forsøget gennemføres i perioden 2017-2019, hvor det vil være muligt at
optage elever på en eksisterende kostafdeling inden for ordningen. Der
vil være afløb på ordningen forstået på den måde, at elever, som er optaget på kostafdeling frem til og med 2019, kan færdiggøre deres praktikuddannelse med ophold på kostafdelingen.
Indholdsmæssige krav til ansøgningen
Ansøgere skal i vedlagte ansøgningsskema kunne begrunde, at udbuddet
placeres på en eksisterende kostafdeling i et tyndt befolket område ud fra
ét eller flere af følgende kriterier:





Lav befolkningstæthed
Lav befolkningstilvækst i målgruppen
Lav andel af befolkning i bymæssig bebyggelse
Eventuelt øvrige kriterier

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside med kommunale
nøgletal www.noegletal.dk, kan der under ’strukturelle forhold’ findes
relevante data på kommuneniveau under hhv. ’befolkningstæthed’ og
’befolkningsandel i bymæssig bebyggelse’. På Danmarks Statistiks hjemmeside kan der ligeledes findes relevante data for befolkningstilvækst på
kommuneniveau via dette link:
www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
Derudover skal ansøgere også redegøre for, at de har erfaringer med, at
ledige praktikpladser i virksomheder i landdistrikter ikke har kunnet besættes på grund af manglende ansøgere. Med landdistrikter forstås det
samme som tyndt befolket område, jf. ovenfor.
Endvidere skal ansøgere redegøre for, at den pågældende kostafdeling
har ledig kapacitet, så elever omfattet af forsøget ikke fortrænger ordinære kostelever.
Endelig skal ansøgere redegøre for, hvor mange elever skolen forventer
at optage i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 samt hvor mange årselever,
optaget i hvert af årene vil udløse det pågældende år samt efterfølgende
år.
Eksempel: Hvor mange elever ønskes optaget i 2017, hvor mange årselever vil det udløse i hhv. 2017, 2018, 2019 osv. Skolen godkendes til et
antal årselever for at sikre, at den samlede økonomiske ramme overholdes. Dvs., at de elever, som skolen optager i 2017, og som er på kostafdelingen i 2017 og efterfølgende år, skal kunne rummes inden for årselevrammen, som tildeles i 2017.
De deltagende skoler skal ultimo 2017 og ultimo 2018 indsende en kort
ansøgning om antal årselever, som skolen ønsker at disponere over det
efterfølgende år med et tilhørende skøn over, hvor mange elever skolen
forventer at optage inden for årselevkvoten. Ansøgningen tager afsæt i
de forventninger, som skolen har tilkendegivet i ansøgningen for 2017.

2

Ved at give en årlig tildeling af årselevkvoter på baggrund af en ansøgning er der mulighed for at fortage omfordelinger mellem skolerne for
bedst muligt at kunne imødekomme efterspørgslen.
I løbet af året kan der på skolernes initiativ og efter styrelsens godkendelse evt. justeres i årselevtildelingen i form af omfordeling mellem skolerne inden for den fastsatte ramme, hvis der er behov herfor.
2.2. Økonomiske rammer
Der blev med Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark afsat en pulje på i
alt 20 mio. kr.
Tilskuddet ydes som antal kostårselever * de eksisterende takster til kostelever (fællesudgiftstaxameter, taxameter til forplejning og tilsyn og bygningstaxameter), svarende til 40.130 kr. pr. årselev i 2017. Der er således
mulighed for at yde tilskud til i alt ca. 500 kostårselever omfattet af forsøget.
Der er ikke mulighed for at yde tilskud til elevens egenbetaling.
3. Udvælgelse
Ved udvælgelsen af erhvervsskoler og andre udbydere af erhvervsuddannelser, der skal være med i forsøget, lægger styrelsen vægt på den faglige
kvalitet i ansøgningerne. Desuden lægger vi vægt på, at der opnås en
geografisk spredning af forsøgene.
Styrelsen udvælger forsøg, der tilsammen har maksimalt ca. 500 kostårselever, jf. ovenfor.
4. Der gælder følgende retningslinjer for deltagelse i forsøget:
Kostophold
Forsøget gennemføres med hjemmel i § 20 i lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse.
Desuden ændres i bekendtgørelsen om optagelse på kostafdelinger og
om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, så målgruppen af elever og kostafdelinger bliver omfattet af bekendtgørelsen. Med ændringen bliver det muligt for erhvervsskoler, der
deltager i forsøget, at optage elever, som har uddannelsesaftale med virksomheder i landdistrikter, på kostafdelinger i tyndt befolkede områderåder med tilskud. De godkendte skoler vil modtage den ændrede bekendtgørelse som en del af godkendelsesbrevet.
Vi gør særligt opmærksom på, at der, jf. ovenfor, ikke er afsat midler til
elevbetaling for kostelever omfattet af forsøget, dvs. eleven skal betale et
bidrag for kost og logi, som i 2017 ikke må overstige 500 kr. pr. uge.
De godkendte skoler kan optage elever omfattet af forsøgsordningen fra
den dato, hvor skolerne modtager godkendelsen, jf. afsnit om ansøgningsprocedure. Der er mulighed for at optage elever frem til 31. december 2019.
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Skolerne har ansvar for, at den tildelte årselevkvote overholdes. Skolerne
kan ikke påregne at modtage tilskud til elever optaget ud over kvoten.
De deltagende erhvervsskoler m.fl. skal informere eleverne om, at kostopholdet gennemføres som led i et forsøg. Hvis eleven er under 18 år,
skal elevens forældre/værge også orienteres.
Udbetaling af tilskud
Udbetaling af tilskud til aktivitet vedrørende forsøget sker på grundlag af
den enkelte deltagerinstitutions indberetning af tilskudsberettiget kostafdelingsaktivitet. Der vil til brug for forsøget blive udmeldt et særligt tilskudsmærke.
Opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet skal foretages efter samme tælleregler, som gælder for den ordinære kostafdelingsaktivitet. Aflæggelse
af regnskab og revision skal ses i overensstemmelse med de gældende
regler.
Styrelsen vil informere nærmere herom i godkendelsesbrevet.
Øvrige administrative rammer
Hvis en deltagende erhvervsskole m.fl. ikke overholder forsøgets rammer, kan styrelsen tilbagekalde forsøgsgodkendelsen og kræve eventuelle
udbetalte tilskud helt eller delvist tilbageført.
5. Evaluering og løbende erfaringsudveksling
Effekten af forsøget skal blandt andet måles ved en opgørelse af antal
årselever, som har været omfattet af forsøget.
Derudover skal de institutioner, som godkendes til at deltage i forsøget,
deltage i en ekstern evaluering af forsøget. Evalueringens indhold vil
blive fastlagt i samarbejde med evaluator, som endnu ikke er udpeget.
Evalueringen vil bl.a. have fokus på, i hvilket omfang ordningen har bidraget til at besætte ledige praktikpladser i landdistrikter, som ellers ikke
ville være blevet besat. Som en del af grundlaget for evalueringen skal de
deltagende erhvervsskoler årligt indsende en kort egen-evaluering, hvor
skolen beskriver egne erfaringer kostophold for målgruppen. Styrelsen
udarbejder et skema til brug for egen-evalueringen og fastsætter tidspunkt for, hvornår egen-evalueringen skal være sendt til styrelsen.
De deltagende skoler skal herudover etablere et netværk, som løbende
udveksler erfaringer med deltagelse i forsøget samt deltage i eventuelle
møder, seminarer m.v.
6. Ansøgningsprocedure
Skoler der ønsker at deltage i forsøget, skal udfylde det vedlagte ansøgningsskema (bilag 1) og indsende det til euteko@stukuvm.dk senest
den 8. september 2017. Ansøgningsskemaet må maks. fylde fem sider
inkl. evt. bilag.
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Skolerne kan forvente at modtage besked om, hvem der er udvalgt som
deltagere i forsøget senest den 22. september 2017.
Hvis der er spørgsmål til forsøget, kan de rettes til John T. Larsen på
john.torben.larsen@stukuvm.dk eller på telefon 3392 5418.

Med venlig hilsen

Maria Nørby
Kontorchef
Direkte tlf. +45 33 92 63 73
maria.norby@stukuvm.dk
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