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MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLEOMRÅDET  
 

Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet 
Aftalen gælder for den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens 
mulighed for frit skolevalg over kommunegrænser i normalklasser fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.  
 
Afregningen dækker også alle udgifter til specialundervisning- og specialpædagogisk bistand mv. under 9 
timer pr. uge.  
 
Aftalen gælder ikke mellemkommunal afregning for elever, i specialklasser, elever visiteret til 
modtageklasser og for børn og unge, der er plejeanbragt og deraf har skolegang i anden kommune end 
anbringelseskommunen. 
 
Aftalen gælder for perioderne 1.1.2021 – 31.12.2022 
 
Der afregnes med 69.000 kr. pr. elev for budgetåret 2021 og 2022 
 
Opkrævningen fremsendes én gang årligt. Opkrævningen fremsendes efter 5/9 og senest 1/12. 
 
Opkrævningen skal følge regnskabsåret. Dette betyder, at der afregnes 69.000 for hele budgetåret for alle 
elever som indgår i det faktiske elevtal 5. september i budgetåret. Uanset hvor elever gik i skole før eller efter 
5. september.   
 
 
Oplysninger i forbindelse med afregningen  
Når afregningen fremsendes skal afregningen som minimum indeholde følgende oplysninger: 

• ”Frit skolevalg” 

• Budgetår 

• Elevens cprnr og eventuelt navn 

• Skolenavn 
 
Oplysningerne skal fremgå af selve regningen. 
 
 
Opsigelsesvarsel 
Aftalen fortsætter for et budgetår ad gangen mellem de kommuner, der har tilsluttet sig denne aftale. 
Udtrædelsen af aftalen kan ske ved hvert budgetår med 3 måneders varsel inden årets start ved skriftlig 
tilbagekaldelse eller ændring af aftaletilsagnet til Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden. 
 
Kommuner og elever uden for den mellemkommunale betalingsaftale 
Afregning for elever, der ikke er omfattet af denne aftale eller anden kommunal aftale, sker efter 
tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt 
påhviler. 
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Oversigt over kommuner som indgår i ordningen 
 
Nedenstående kommuner har tilmeldt sig ”Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet”. 
 

En opdateret liste kan altid findes her: Liste-over-kommuner-der-har-tilmeldt-sig-betalingsaftale-frit-

skolevalg-2021.pdf (bkchefer.dk) 
 
 

Kommune Frit valg skolemodel 

Albertslund Ja 

Allerød  Ja 

Ballerup Ja 

Bornholm Ingen aftale – hvorfor 
tilbagefaldsregel skal 
benyttes 

Brøndby Ja 

Dragør Ja 

Egedal Ja 

Fredensborg Ja 

Frederiksberg Ja 

Frederikssund Ja 

Furesø Ja 

Gentofte Ja 

Gladsaxe Ja 

Glostrup Ja 

Gribskov Ja 

Halsnæs Ja 

Helsingør Ja 

Herlev Ja 

Hillerød Ja 

Hvidovre Ja 

Høje-Taastrup Ja 

Hørsholm Ja 

Ishøj Ja 

København Ingen aftale – hvorfor 
tilbagefaldsregel skal 
benyttes 

Lyngby-Taarbæk Ja 

Rudersdal Ja 

Rødovre Ja 

Tårnby  Ja 

Vallensbæk  Ja 

 
Sidst opdateret januar 2021 
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