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Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om optagelse på 

kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse. 

Hermed fremsendes i høring udkast til revideret bekendtgørelse om op-

tagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse. 

 

Høringen angår to emner: 

1) Der er behov for ændring af bekendtgørelse om optagelse på 

kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse, så satserne for egenbetaling mel-

lem landbrugselever og øvrige eud-elever harmoniseres. 

 

2) Der skal gives hjemmel til vederlagsfrit ophold på kostafdelinger 

for elever under 18 år, der går på eux 1. del (det studiekompeten-

cegivende forløb) på merkantile uddannelser.  

 

Baggrund og ændringer 

 

1) Harmonisering af takster for egenbetaling: 

Eud-elever kan optages på kostafdeling, hvis de har mere end 5 kvarters 

transporttid fra bopæl til uddannelsessted. Landbrugseleverne har et hi-

storisk betinget retskrav på optagelse på kostafdeling, uanset om de op-

fylder afstandskravet. Taksterne for egenbetaling for landbrugselevers 

ophold på kostafdelinger er reguleret ved et fastsat beløb i bekendtgørel-

sen, som senest er ændret i 2009. Taksterne har siden da været fastfros-

set. For øvrige eud-elever er taksten for ophold på kostafdelinger indeks-

reguleret årligt på finansloven og stigende.  

 

På grund af den almindelige inflation er der fra 2021 sket en skævvrid-

ning af taksterne for egenbetaling mellem landbrugselever og øvrige eud-
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elever, så taksten for øvrige eud-elever nu er større end for landbrugsele-

ver. Taksten for øvrige eud-elever vil stige de kommende år uden, at tak-

sten for landbrugselever følger med. 

 

Ændringen fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 10. 

 

2) Vederlagsfrit ophold for eux 1. elever: 

En eksisterende regel i bekendtgørelse om kostafdelinger giver adgang til 

vederlagsfrit ophold for elever under 18 år på grundforløbet. Elever un-

der 18 år, der fortsætter på eux 1. del er ikke omfattet af denne regel.  

 

Med ændringen vil reglen om vederlagsfrit ophold på kostafdelinger for 

unge under 18 år på grundforløbet udvides til også at omfatte elever un-

der 18 år på det studiekompetencegivende forløb på de merkantile ud-

dannelser (eux 1. år).  

 

Ændringen fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 8. 

 

Ikrafttrædelse 

Forslagene udmøntes ved en ændring af bekendtgørelse om kostafdelin-

ger (se bilag 1), som udstedes primo juni 2021.  

 

Reglen om harmonisering af satserne for egenbetaling træder i kraft 1. ja-

nuar 2022.  

 

Reglen om vederlagsfrit ophold for unge under 18 år på eux 1. år træder i 

kraft ved udstedelse af bekendtgørelsen. 

 

Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til 

stuk.kef@stukuvm.dk senest tirsdag den 2. juni 2021. 

 

Spørgsmål kan rettes til stuk.kef@stukuvm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Silvia Fernandez 

Fuldmægtig 
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