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Danske Erhvervsskoler-Ledernes høringssvar over ny bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved
deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forringede muligheder for efteruddannelse
Tilskuddet til kost og logi nedsættes til kr. 450 i 2011. Det er urealistisk som dækning ved hotel ophold og til
kost. Heller ikke skolehjem kan levere den ydelse og service, som voksne kursister typisk efterspørger uden
merbetaling. Det må derfor forventes, at der skal foretages en ikke ubetydelig ekstra deltagerbetaling for
kursister, der har behov for kost og logi.
DE-L vurderer derfor at der vil ske en væsentlig aktivitetsnedgang hvilket øger risikoen for indskrænkninger
af efteruddannelsen af den danske arbejdsstyrke. Erhvervsskolernes mulighed for at bidrage til
arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling forringes specielt indenfor brancher med behov for højt
specialiserede uddannelsesudbud, der udbydes af et fåtal af skoler. I nogle brancher er efteruddannelse
sæsonbetonet, da arbejdet skal udføres på bestemte årstider. Skolerne har i disse tilfælde ikke tilstrækkelig
skolehjems kapacitet og hotelindkvartering er nødvendig. Dette gælder selvsagt også skoler uden
skolehjem.

Flere administrative opgaver på skolerne
Danske Erhvervsskoler – Lederne bifalder initiativer til forenkling af regelgrundlag som understøtter enkle
arbejdsgange. Enkle og ubureaukratiske arbejdsgange, så erhvervsskolerne kan fortsætte udvikling af
processer, der fremmer fokus på uddannelsesrettede aktiviteter. Forslaget til ny bekendtgørelse om tilskud
til kost og logi vurderer Danske Erhvervsskoler – Lederne vil få modsatrettede konsekvenser.
Tilskudsudbetaling til kursisterne frem for til skolerne vil øge de administrative byrder i væsentligt omfang
og DE–L foreslår derfor en anden tilskuds model, som også fra skolernes perspektiv indebærer forenkling.
Nye administrative opgaver for skolerne, som vil føre til udvidelse af det administrative personale er ikke i
overensstemmelse med digitaliseringen af AMU administrationen og det nedsatte
administrationstaxameter.
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De administrative konsekvenser af forslaget vil være belastende for skolerne og modarbejde effektivisering
af administrationen. DE-Ls forslag til forenkling er beskrevet sammen med forventede konsekvenser:
Administrative konsekvenser af ”Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i
arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i
individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.”
Det fremgår af bekendtgørelsen: at en kursist indkvarteret uden for sin bolig har ret til tilskud til udgiften til
kost og logi, og at skolen skal forestå administrationen heraf. Det fremgår af regeringens
genopretningsplan, at skolen kan tilbyde indkvartering på skolehjem som IDV. Den fremgår endvidere, at
”parterne er enige om at forenkle tilskudsordningerne til kost og logi”
Beskrivelse af den skitserede fremtidige administrative proces ved indkvartering på skolehjem med
udgangspunkt i ovennævnte bekendtgørelse:
1. Skolen tilbyder kursisten overnatning på skolehjem.
2. Kursisten giver besked om, at han/hun ønsker overnatning på skolehjem.
3. Der udsendes opkrævning på betaling for overnatning på skolehjem, som det også er tilfældet ved
øvrige IDV aktiviteter.
4. Hvis kursisten ikke betaler, går en rykkerprocedure i gang, der i en del tilfælde utvivlsomt vil
resultere i et tab for skolen, når kursisten ikke betaler. En mulighed er naturligvis, at kursisten skal
betale før ankomst, det vil betyde, at kursisten skal lægge pengene ud, indtil kursisten modtager de
450 kr. i tilskud til kost og logi, men det vil kursister/virksomheder næppe bryde sig om.
5. Senest 4 uger efter sidste kursusdag indsender kursisten ansøgning om tilskud til kost og logi til
skolen.
6. Ansøgningen behandles, der tages stilling til, om kursisten opfylder betingelserne for modtagelse af
kost og logi.
7. Skolen udbetaler pengene til kursisten.
8. Udbetalingen registreres i EASY-A
9. Der indberettes til UVM.
10. Pengene udbetales fra UVM. I den forbindelse foretages en afstemning mellem
indberetningskladden og det udbetalte beløb fra UVM. Som det er p.t., er der ingen sammenhæng i
detaljeringsgraden mellem kontrollisten B791 og udbetalingsbilaget fra UVM. B791 kan udskrives
pr. aktivitet på personniveau. Når pengene udbetales, viser udskriften et samlet beløb pr. skolefag
pr. dato, når der er flere hold med samme skolefag der begynder samme dato er det hele samlet i
et beløb, hvilket fordrer meget manuelt arbejde i forbindelse med afstemningen. Hvordan dette
bliver fremover, vides p.t. ikke, men det bør forenkles jf. nedenfor.
Efter vor opfattelse må processen kunne gøres mere enkel .
Kommentarer:
Skolerne har en begrænset kapacitet på skolehjemmene, og der anvendes i dag også en høj grad af
indkvartering på hoteller og lign. Fremover er det ikke skolerne, der er forpligtiget til at lave aftaler med
hoteller og lign. Det betyder, at nogle kursister kan tilbydes indkvartering af skolen på skolehjemmet, andre
må selv ud og leje værelser på hoteller og lign. Det antages at være urealistisk, at en kursist kan leje et
hotelværelse inkl. fuld forplejning til 450 kr. pr. dag.
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P.t. vurderer skolerne, om kursisterne er berettiget til kost og logi. Når det er tilfældet, udbetales beløbet til
kursisterne, registreres i EASY-A, indberettes til UVM, og beløb modtages fra UVM, hvorefter der
afstemmes og arkiveres. Fremover skal skolerne herudover opkræve betaling hos kursisten, hvis kursisten
bor på skolehjemmet. Udbetalingen af kost og logi er uafhængig af, om kursisterne har betalt for opholdet.
Det betyder, at skolerne fremover får en ekstra administrativ opgave i forbindelse med opkrævning og evt.
rykning og med stor sandsynlighed for tab på en række debitorer. Det findes ikke rimeligt, at skolerne først
skal sende penge til kursisten og efterfølgende risikere at tabe de samme penge.

Forslag til forenklinger vedr. kost og logi ved indkvartering på skolehjem:
Hvis kursisten bor på skolehjem, kunne beløbet på de 450 kr. blive udbetalt direkte til skolen i stedet for til
kursisten. Dette kunne i praksis håndteres ved, at der i EASY-A bliver registreret et ”ja” til skolehjem, og
denne registrering skal så medføre, at de 450 kr. automatisk bliver udbetalt til skolen i stedet for til
kursisten. Denne registrering skal så undertrykke, at der skal indsendes en ansøgning om kost og logi, som
skolerne skal behandle, udbetale og indberette til UVM. På denne måde får skolerne ikke den ekstra
administrative byrde, der ligger i at skulle opkræve og evt. rykke for betaling for opholdet på skolehjemmet.
Samtidig forsvinder skolernes risiko for tab, hvis kursisten ikke betaler for opholdet.
Ved udlevering af nøglen til værelset underskriver kursisten logilisten. Listen sammenholdes med
tastningen i EASY-A, der foregår herefter en indberetning til UVM, der efterfølgende udbetaler beløbet
direkte til skolen.
Hvis ovenstående ikke er muligt, skal skolen som minimum have mulighed for at modregne de 450 kr. i
opkrævningen for opholdet, hvis kursisten bor på skolehjemmet. På den måde sikres det, at skolen ikke
kommer til at lide tab. Denne løsning giver dog fortsat øget administration.
Uagtet hvad løsningen bliver på ovenstående, er der et par problemstillinger vedr. registreringen i EASY-A
samt i forbindelse med udbetaling af tilskud og afstemning heraf, som bør forenkles.
Problemstilling ved den nuværende registrering i EASY-A samt forslag til forenkling:
P.t. registreres på specielle TMK´er på aktiviteten opdelt pr. skolefag i EASY-A. Det betyder, at der på én
enkel aktivitet kan være op til 12 forskellige skolefag. De enkelte kursister deltager på forskellige skolefag
og skal derfor registreres enkeltvis med kost og logi på hvert skolefag. Der registreres på én særskilt TMK
vedr. kost og en anden særskilt TMK vedr. logi. Denne registrering bør forenkles i forbindelse med
ikrafttrædelse af bekendtgørelsen. Dette kunne ske ved at bruge det enkelte holds navn som identifikation i
stedet for skolefaget - skolefaget har jo ingen betydning for størrelsen af tilskuddet i kost og logi regi. Hvis
man har sagt ja til skolehjem bør det ikke også være nødvendigt at udfylde TMK.
Problemstilling ved den nuværende udbetaling og afstemning:
Når pengene udbetales fra UVM, foretages en afstemning mellem indberetningskladden og det udbetalte
beløb. Her er der ingen sammenhæng i detaljeringsgraden mellem kontrollisten B791 og udbetalingsbilaget
fra UVM. B791 kan udskrives pr. aktivitet på personniveau. Når pengene udbetales, viser udskriften et
samlet beløb pr. skolefag pr. dato, når der er flere hold med samme skolefag der begynder samme dato er
det hele samlet i et beløb, hvilket fordrer meget manuelt arbejde i forbindelse med afstemningen. Hvis
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detaljeringsgraden tilpasses mellem udskrifterne, vil afstemningsopgaven forenkles markant. Dette kunne
eventuelt ske ved at bruge det enkelte holds navn som identifikation i stedet for skolefaget.
Danske Erhvervsskoler-Lederne bidrager gerne til yderligere specificering vedrørende de administrative
konsekvenser af forslaget og uddybning af forslagene til forenkling.
Med venlig hilsen
Danske Erhvervsskoler-Lederne
Ny Vestergade 13, 3. sal
1471 København K
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