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Vedr. kommunale bidrag til staten for elever på efterskole 

 

Med brev af 6. oktober 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune stillet 

spørgsmål vedr. den kommunal bidragspligt for elever, der går to gange 

på 10. klassetrin på efterskole. 

 

Kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler er reguleret i kapi-

tel 9 i lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 

2011. Lovens § 41, stk. 1, har følgende ordlyd: 

 

”§ 41. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, jf. § 40, betaler bidrag til staten 

for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen er under 18 år 

og som elev på en efterskole opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte, jf. § 30, 

stk. 1, og som elev på en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole ville opfylde de 

samme elevstøttebetingelser. Bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddan-

nelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller elever på en erhvervsgrunduddannelse. 

Bidraget fastsættes på de årlige finanslove.” 

 

Bestemmelsen blev indføjet med lov nr. 387 af 20. maj 1992. Følgende 

fremgår af de Almindelige bemærkninger til lovforslaget, L 265/1991: 

”Ved lovforslaget gøres kommunerne og amtskommunerne økonomisk medansvarlige 

for efterskolernes drift, og kommunerne forpligtes til at deltage i finansieringen af 

efterskoleelevers opholdsudgifter.” 

 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens fastholder således, at en elev på eftersko-

ler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, er omfattet af den kommunale 

bidragspligt til staten, såfremt staten yder taxametertilskud til skolen for 

den pågældende elev, og den pågældende elev opfylder kravene i § 41, 

stk. 1, i lov om frie kostskoler. 
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Spørgsmål om eventuelle ændringer heraf vil blive taget op på et senere 

tidspunkt. 

 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen beklager den lange sagsbehandlingstid. 
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