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Orientering om bekendtgørelsesændring vedrørende tilskud til
specialpædagogisk støtte (SPS)
Pr. 1. januar 2021 træder en ny bekendtgørelsesændring vedrørende tilskudsbestemmelserne om hjælpemidler, tegnsprogs- og skrivetolk samt
personlig assistance i kraft.
I dette brev kan I læse om, hvilken betydning ændringerne får for jer.
Ændringen medfører bl.a. en ændret procedure i forbindelse med anmodning om refusion for udlæg til hjælpemidler, hvor I fremover skal
anmode om refusion inden for en frist på 30 dage. Vedlagt brevet finder
I desuden en vejledning til ændrede ansøgnings- og administrationsprocedurer.
1. Baggrund
Bekendtgørelsesændringen medfører, at tilskudsbestemmelserne vedrørende hjælpemidler, tegnsprogs- og skrivetolk samt personlig assistance
pr. 1. januar flyttes fra ”bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private
grundskoler m.v.” og ”bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og
frie fagskoler” til ”bekendtgørelsen om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder”.
Bekendtgørelsesændringen medfører en række ændringer i ansøgningsog administrationsprocedurerne for hjælpemidler, tegnsprogs- og skrivetolk samt personlig assistance.
Bekendtgørelsesudkastet har været i høring i perioden fra den 27. oktober til den 24. november 2020. Du kan læse høringssvar og høringsnotat
m.v. på Høringsportalen.
2. Regelgrundlaget vedrørende SPS samlet i én bekendtgørelse
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samler med ændringen regelgrundlaget for bevilling af tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) til
elever, kursister og deltagere på fri- eller privatskoler, efterskoler, frie
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fagskoler, ungdomsuddannelser samt almene og erhvervsrettede voksen
og efteruddannelser i én bekendtgørelse. Dette sker for at forenkle regelgrundlaget på tværs i uddannelsessystemet.
Den nye bekendtgørelse erstatter:
 § 12 og § 20 i bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. samt
 § 42 i bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til
efterskoler og frie fagskoler.
Ændringerne vedrører ikke tilskudsbestemmelserne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt inklusion.
3. Ændringer i ansøgnings- og administrationsprocedurer
Styrelsen gennemfører samtidig en række ændringer af administrativ betydning for fri- eller privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Ændringerne betyder, at ansøgnings- og administrationsproceduren for
hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk ensrettes med de regler, der
gælder for de øvrige skole og uddannelsesinstitutioner under SPSordningen.
Nedenfor følger en beskrivelse af ændringerne:
1) Ensretning af ansøgningsproceduren i forbindelse med refusion for udgifter til
bevilgede hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk: I skal fremover anvende styrelsens sagsbehandlingssystem, SPS2005, når I anmoder om refusion for udgifter til hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk.
Det er vigtigt, at mindst to af skolens medarbejdere er oprettet som
brugere i SPS2005. Dette skyldes, at anmodningen om udbetaling af
tilskud skal frigives af en kollega, inden I vil modtage pengene. Ensretningen sker for at fjerne en pt. tung administrativ procedure, hvilket vil nedbringe sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud.
Den ændrede procedure er beskrevet i den vedlagte vejledning.
2) 30 dages frist for anmodning om udbetaling af tilskud (refusionsanmodning): I
skal fremover – som de øvrige institutioner under SPS-ordningen –
anmode om udbetaling af tilskud inden for en frist på 30 dage. Fristen løber fra, skolen har betalt fakturaen fra leverandøren. Fristen
gælder alene tilskud til hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolkning.
Overskrider I fristen, bortfalder skolens krav på tilskud. Det vil dog
være muligt at søge styrelsen om dispensation, hvis forsinkelsen
skyldes helt særlige forhold. Ensretningen sker for at sikre bedre
økonomisk styring af SPS-ordningen.
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3) Samtykkeblanket: I skal fremover anvende en af styrelsen udarbejdet
samtykkeblanket ved ansøgning om tilskud til personlig assistance,
hjælpemidler samt tegnsprogs- og skrivetolk. Samtykkeblanketten har
til formål at sikre, at eleven eller, for så vidt angår elever under 18 år,
forældremyndighedsindehaveren, er indforstået med, at skolen søger
om tilskud til støtte til eleven. Samtykkeblanketten er tilgængelig på
spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare samtykkeblanketten.
4) Udlånserklæring: I skal fremover anvende en af styrelsen udarbejdet
udlånserklæring ved udlevering af hjælpemidler, der er bevilget gennem SPS-ordningen. Udlånserklæringen vil være tilgængelig på
spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare udlånserklæringen.
Udlånserklæringen skal sikre, at styrelsen kan hjemkalde hjælpemidlet
ved endt brug. Hvis eleven fortsætter på en anden uddannelse, der er
omfattet af SPS-ordningen, fx en FGU eller ungdomsuddannelse,
forlænger styrelsen udlånet, så eleven kan medbringe hjælpemidler til
den nye uddannelse. Forlængelsen af udlånet sker ved, at den nye
uddannelse ansøger styrelsen om en forlængelse.
5) Hjemkaldelse af hjælpemidler: Styrelsen hjemkalder fremadrettet hjælpemidler fra elever på fri- eller privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler efter endt skolegang. Elever, der ikke fortsætter på en SPSberettiget uddannelse, vil således få et hjemkaldelsesbrev i deres eBoks efter endt skolegang.
Elever, der fortsætter på en SPS-berettiget uddannelse, kan som hidtil medtage deres hjælpemidler til det nye uddannelsessted. Proceduren sikrer, at hjælpemidler, der ikke længere er i brug, kan gøre gavn
hos nye støttemodtagere. Styrelsen forventer ikke at foretage mange
hjemkaldelser i praksis, da de fleste elever fortsætter på en uddannelse, der er omfattet af SPS-ordningen.
4. Vejledning til den nye bekendtgørelse
SPS-enheden i styrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen.
I finder vejledningen på spsu.dk.
5. Vejledning om SPS på spsu.dk
På www.spsu.dk kan I læse om, hvordan I søger tilskud til SPS. Her har
vi samlet information om støtteformer og vejledninger til ansøgningsprocedurer:
 Fri- og privatskoler
 Efterskoler og frie fagskoler
Hvis I har spørgsmål til SPS, kan I kontakte SPS-enheden på mail
sps@stukuvm.dk eller på telefon 3392 6003 (mandag til torsdag kl.
10:00-12:00 og 13:00-14:00 samt fredag kl. 10:00-12:00).
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Styrelsen tilbyder i januar webinarer om den ændrede ansøgnings- og
administrationsprocedure. Til webinarerne vil du have mulighed for at
stille spørgsmål til styrelsen om ændringerne. Webinarerne vil blive afholdt den 25. januar kl. 10-11 og den 28. januar kl. 10:30-11:30. Du kan
tilmelde dig et webinar ved at sende en mail til sps@stukuvm.dk.
Med venlig hilsen

Kirstine Bygballe Mikkelsen
Specialkonsulent
Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte
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