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Til institutioner for almengymnasiale udannelse og  
almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Orientering om bekendtgørelse om budget- og bevillingsmæssige 
forhold ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og al-
men voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse 
 
Til orientering vedlægges bekendtgørelse nr. 1137 af 9. december 2011 
om budget- og bevillingsmæssige forhold ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse, der træder i kraft 1. januar 2012 og har virk-
ning fra og med finansåret 2012.  
 
Bekendtgørelsen indebærer, at institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse er omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, der er 
fastsat i Budgetvejledningen, og som vedrører statsfinansierede selvejen-
de institutioner med de fravigelser, som følger af de årlige finanslove og 
anden lovgivning. Institutionerne har også hidtil været omfattet af Bud-
getvejledningen.  
 
Som opfølgning på rapporten "Selvejende institutioner - styring, regule-
ring og effektivitet" blev der ved Budgetvejledning 2011 indført en ny 
bevillingstype. Hensigten med den nye bevillingstype er at skabe fælles 
rammer for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af 
modtagne tilskud. Bekendtgørelsen udstedes som led i implementering af 
den nye bevillingstype "statsfinansieret selvejende institution" og på Mi-
nisteriet for Børn og Undervisnings område omfatter bevillingstypen 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse.  
 
Finansloven for 2012 fastsætter særlige bevillingsbestemmelser, der fra-
viger eller supplerer regler i Budgetvejledningen.  
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For institutioner for erhvervsrettet uddannelse er de særlige bevillingsbe-
stemmelser fastsat på finanslovkonto § 20.38.02. Grundtilskud til institu-
tioner for erhvervsrettet uddannelse. 
 
For institutioner med almengymnasiale uddannelser er de særlige bevil-
lingsbestemmelser fastsat på finanslovskonto § 20.48.02. Grundtilskud 
m.v. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannel-
ser. 
 
For institutioner med almene voksenuddannelser er de særlige bevil-
lingsbestemmelser fastsat på finanslovskonto § 20.78.02. Tilskud til insti-
tutioner for almen voksenuddannelse.  
 
De nye særlige bevillingsbestemmelser til de nævnte finanslovskonti ved-
lægges.  
 
Det bemærkes, at vedlagte bekendtgørelse som noget nyt bl.a. indebærer, 
at institutionerne kan tegne bestyrelsesansvarsforsikring.  
 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejder i 2012 en vejledning til de stats-
finansierede selvejende institutioner på ministeriets ressortområde, der 
beskriver, hvilke af budgetvejledningens generelle regler, der er relevante 
for institutionerne. 
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