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Orientering om betalingslovselever og tilskud til inklusion, speci-

alundervisning og specialpædagogisk støtte  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammenfatter i dette oriente-

ringsbrev reglerne for i hvilket omfang og hvornår efterskoleelever anses 

for omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbin-

delse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgø-

relse nr. 145 af 3. februar 2017 (betalingsloven), herunder reglerne for 

betaling af inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand.  

 

Elever omfattet af betalingsloven 

Betalingslovselever er elever på mindst 18 år, som fx modtager kontant-

hjælp eller uddannelseshjælp.  

 

I betalingsloven er der fastsat regler for kommunernes betaling for visse 

uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats m.m.  

 

Bestemmelserne i betalingsloven betyder, at kommunerne skal afholde 

udgifter svarende til de tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have 

fået fra Undervisningsministeriet, hvis personen ikke havde været omfat-

tet af betalingsloven. Det kan fx være en 18-årig elev på en efterskole, 

som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Med andre ord, hvis 

en elev er omfattet af betalingsloven, skal kommunen betale for opholdet 

på skolen og Undervisningsministeriet yder ikke taxametertilskud.   

 

Tilskud til inklusion samt specialundervisning og anden special-

pædagogisk bistand 

Tilskud til inklusion samt specialundervisning og anden specialpædago-

gisk bistand tildeles efter en taxametermodel med en takst pr. årselev. 

Disse tilskud anses for omfattet af betalingsloven. (Ved inklusionstilskud 

er der et mindstekrav på 5 årselever).   
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Hvis en elev, der er omfattet af betalingsloven, modtager inklusion, spe-

cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskolen, skal 

kommunen betale for dette. Efterskolen skal i samarbejde med kommu-

nen sikre, at denne udgift kommer med i den aftale, der indgås mellem 

skolen og kommunen om betaling for eleven. 

 

For almene efterskoler er der tale om inklusionstilskud, jf. efterskolelo-

vens § 24 a og specialundervisningstilskud, jf. efterskolelovens § 25.  

 

For skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud er der 

specifikt tale om grundtilskud samt eventuelt tillægstakst 1 eller tillægs-

takst 2, jf. efterskolelovens § 26. 

 

Tilmeldingsblanketten  

Standardblanket A og B er blevet opdateret med to nye punkter. Punkt 

nr. 25: inklusion (som kun er relevant for de almene skoler) og punkt 26: 

specialundervisningstilskud (som er relevant for både de almene skoler 

og for skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud). 

 

Blanketterne kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside:  

https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-

institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskudsformer/betalingsloven 

 

Elever, der fylder 18 år i løbet af et skoleår 

Er der elever, der i løbet af et skoleår fylder 18 år og overgår til kontant-

hjælp, uddannelseshjælp eller lignende, og derfor bliver omfattet af beta-

lingsloven, skal skolen tage kontakt til kommunen og sørge for, at kom-

munen betaler for resten af opholdet, herunder også tilskuddet til inklu-

sion og specialundervisning.    

 

Tilskud til hjælpemidler og personlig assistance 

Tilskud til hjælpemidler og personlig assistance anses ikke for omfattet af 

betalingsloven, jf. efterskolelovens § 25 a og § 26 a. Der er tale om til-

skud, som er baseret på en konkret afgørelse i Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet af den enkelte elevs individuelle støttebehov. Efterskolen kan 

fortsat ansøge om tilskud til hjælpemidler og personlig assistance til ele-

ver med behov for dette gennem SPS2005 i Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet.  

 
 

Med venlig hilsen 
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