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Til samtlige kommuner 

 

 

Kommunale bidrag for elever på efterskoler og frie fagskoler for 

2021 

Til orientering fremsendes vejledning, udsendt til alle efterskoler og frie 

fagskoler.  
 

I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 815 af 14/8 2019 om efterskoler 

og frie fagskoler, kapitel 9, skal kommunerne betale bidrag til staten for 

elever, der den 5. september 2020:  
 

• er indskrevet som elever på en efterskole eller fri fag-
skole, 

• ikke er fyldt 18 år, 

• opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte (som 
elev på en efterskole). 

 
Elektronisk indberetning af elever til kommunalt bidrag  

Skolerne skal indlæse eller indtaste elever fra sin egen elevregistrering di-

rekte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets elevbase. 

 

Den nødvendige information om bidragsudløsende elever kan udveksles 

elektronisk mellem skoler, kommuner og Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet.  

 

Elevbasen vil udveksle CPR-numre med CPR-registret, som finder ele-

vens bopælskommune. Det medfører en sikker bestemmelse af bopæls-

kommunen.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilknytter kommunekode via træk 

på CPR. Elevbasen gennemfører alene kontrol på CPR-nummeret, som 

sikrer mod tastefejl (modulus 11 og check på aldersgrænser for indberet-

tede elever).  
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Kommunerne kan fra den 27. september 2020 få oplysninger om, 

hvilke elever der tilhører deres kommune på ministeriets indberetnings-

portal. Der vedlægges ”Vejledning til kommunernes brug af indberet-

ningsportal i forbindelse med opgørelse af kommunale bidrag for 2021” 

samt tidsplan for elektronisk indberetning af kommunalt bidrag til orien-

tering.  

 

Kommunen skal anvende det brugernavn og password, som ministeriet 

tidligere har sendt.  Kommunens brugernavn til brevportalen begynder 

altid med uvm efterfulgt af kommunekode og 000, f.eks.: uvm411000. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ayse Øzel 

Kontorfuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 50 59 

Ayse.Oezel@stukuvm.dk 
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Tidsplan for elektronisk indberetning af kommu-
nalt bidrag for 2021  
(Hvis indberetningsdatoen falder i en søgnehelligdag, er førstkommende 

hverdag fristdag) 

  

5. – 17. september 2020 Skolerne indberetter elever og klarmelder til Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), til 

brug for CPR-træk. 

18. – 23. september 2020 STUK tilknytter bopælskommune pr. 5. september 

2020 til de indberettede elever via træk på CPR-regi-

stret. 

24. – 26. september 2020 Skolerne åbner elevindberetningen igen, retter 

eventuelle fejl ved indberettet elever. 

27. september – 11. oktober 2020 Kommunerne kan se de bidragsudløsende elever 

på indberetningsportali  

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

 

Kommunerne har mulighed for at gøre indsigelser 

over for skolen. Kommunerne kan ikke komme 

med indsigelser, der er i modstrid med oplysnin-

gerne fra CPR-registret. 

14. – 25. oktober 2020 Skolerne indføjer evt. rettelser i indberetningen 

og klarmelder til 2. træk på CPR-registret. 

28. oktober – 1. november 2020 STUK tilknytter bopælskommune pr. 5. september 

2020 til de indberettede elever via træk på CPR-regi-

stret for elever, som ikke var med i første CPR-

træk. 

4. – 15. november 2020  Skolerne godkender indberetningen og udskriver 

en kopi, som attesteres af skolens forstander og ind-

sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 

Att.: Center for Institutionsdrift og Administration. 

 

 

i Hvis skolen og kommunen er blevet enige om at foretage ændringer i indberetningen, 
vil kommunen efterfølgende kunne hente nye udskrifter på indberetningsportalen.   
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