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  Notat 

Indtægtsdækket virksomhed, IDV kurser ved AU   

- rammerne i korte træk  
 

Aarhus Universitet kan tilbyde og sælge indtægtsdækkede kurser. Indtægtsdækkede 

kurser er korte efteruddannelseskurser, der primært sigter på at opdatere eller sup-

plere kursisternes viden og færdigheder. Indtægtsdækkede kurser kan også ses som et 

supplerende kursustilbud til aftagere af universitetets uddannelse og forskning. Kur-

serne har ofte et meget specifikt praksisrettet sigte. 

Disse kurser (herefter IDV-kurser) kan tilbydes på det almindelige kursusmarked, el-

ler de kan tilbydes som rekvirerede eller særligt skræddersyede kurser forbeholdt 

medarbejdere på én eller flere offentlige og private virksomheder. 

IDV-kurserne er ikke formelt kompetencegivende. De er således ikke en del af en ak-

krediteret uddannelse, dvs. de er ikke omfattet af en uddannelses- og en eksamens-

bekendtgørelse. Undervisningen skal heller ikke tilrettelægges og gennemføres i 

overensstemmelse med en studieordning. 

Nedenfor opridses de overordnede rammer for IDV-kurser med sigte på de faglige 

miljøers afklaringer af eventuelt engagement i IDV-kursusområdet. Desuden vedlæg-

ges en FAQ.  

Overordnede rammer 
Bevillingsloven (Finansloven) giver hjemmel til, at der, hvis visse forudsætninger er 

indfriet, kan udføres indtægtsdækket kursusvirksomhed på Aarhus Universitet. I for-

længelse heraf er der ved Aarhus Universitet fastsat et regelsæt og nogle procedurer 

for budgettering, regnskab o.l. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. 

Forudsætninger for at hjemmel opnås: 

 Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende va-

rer eller tjenesteydelser  

 Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, 

der søges udført med indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver  

 De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af instituti-

onens almindelige virksomhed  
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 Universitetets almindelige aktiviteter må ikke påvirkes af den indtægtsdækkede 

aktivitet. 

Prisfastsættelse af kurser 

 Der må ikke ske en konkurrenceforvridning over for private eller offentlige kon-

kurrenter 

 Omkostningerne skal dækkes  

 Hvis kurserne afsættes på et marked præget af konkurrence kan indtægter over-

stige omkostningerne (højere overheadsats). Hvis markedsprisen er lavere end 

AU’s kostpris, inkl. overhead, må AU afstå muligheden for at tilbyde kurset (jf. at 

ordinære midler ikke må anvendes til at medfinansiere IDV-kurser) 

 Befinder den indtægtsdækkede kursusvirksomhed sig i en monopollignende situ-

ation, er maksimum for prisfastsættelsen den pris, der sikrer dækning af de lang-

sigtede gennemsnitsomkostninger, når kurserne afsættes i Danmark.  

Budget og regnskab 
Ved rekvirerede kurser skal der udarbejdes en aftale med aftagerne, og Økonomifor-

valtningen skal oprette IDV-kurset som en delregnskab 2 aktivitet, herunder accepte-

re budget, bilagt aftalen med aftager. 

Indtægtsdækket virksomhed, herunder også kurser, skal budgetteres adskilt på en 

underkonto på finansloven jf. afsnit 2.6.8. i Finansministeriets Budgetvejledning, der 

bl.a. rummer bestemmelser om prisfastsættelse og budgettering samt regnskab 

 http://www.fm.dk/publikationer/2013/budgetvejledning-2014/ 

Ved AU er der på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning fastsat et regelsæt 

for indtægtsdækket virksomhed, herunder også procedurer for oprettelse af et kursus 

i regnskabssystemet og skema til brug for kalkulation af priser. Har man et kalkulati-

onsskema, der rummer de oplysninger, som Økonomiforvaltningen har brug for, kan  

dette benyttes efter aftale med Økonomiforvaltningen.  

Se mere på 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygning

er/OEkonomimanual/Kommerciel_indtaegtsdaekket_virksomhed/Regelsaet_for_in

dtaegtsdaekket_virksomhed.pdf 

Særligt om moms 

På Aarhus Universitet opgives kursusprisen eksl. moms. 

Som tommelfingerregel vil et IDV-kursus være momspligtigt hvis følgende tre betin-

gelser er opfyldt: 

1. Hvis IDV-kurset holdes med gevinst for øje, dvs. at regnskabet skal balancere, så 

det ikke giver underskud 

2. Hvis IDV-kurset primært er rettet mod virksomheder og institutioner, dvs. 

over 50% af fakturaerne udstedes til en privat eller offentlig virksomhed 

3. Hvis det drejer sig om et ikke-kompetencegivende IDV-kursus, dvs., at kur-

set ikke udgør en del af en heltids- eller deltidsuddannelse. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/OEkonomimanual/Kommerciel_indtaegtsdaekket_virksomhed/Regelsaet_for_indtaegtsdaekket_virksomhed.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/OEkonomimanual/Kommerciel_indtaegtsdaekket_virksomhed/Regelsaet_for_indtaegtsdaekket_virksomhed.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/OEkonomimanual/Kommerciel_indtaegtsdaekket_virksomhed/Regelsaet_for_indtaegtsdaekket_virksomhed.pdf
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Undtaget fra momspligten vil dog være salg af kurser indenfor eget ministerom-

råde. 

Bemærk, søg hjælp til afklaring om moms hos Debitorgruppen på mail. Også 

moms i forbindelse med salg af bøger og forplejning i tilknytning til kurset skal 

afklares. Det vil kunne påvirke indtægter og udgifter ved et IDV-kursus. 

IDV-kursus typer 
Der kan tilbydes to typer IDV-kurser, hhv. kurser der tilbydes på det frie kursusmar-

ked, dvs. uden forudgående aftale om salg til en rekvirent, og rekvirerede kurser, der 

ofte er skræddersyede til aftagerens/købers definerede behov. 

Fordelen ved den sidste type er ofte, at kurset bedre matcher behovene, og at det der-

for er mere salgbart. 

Hvis der er tale om salg af et rekvireret IDV-kursus, skal der indgås en skriftlig aftale 

med rekvirenten/køberen, jf. Økonomiforvaltningens regelsæt. 

Konkurrenceforhold 
Universitetets IDV-kurser må ikke være konkurrenceforvridende over for andre of-

fentlige og private kursus udbydere. Det er derfor hensigtsmæssigt forud for prisfast-

sættelsen at orientere sig om andre udbydere på markedet. Der må ikke indgås prisaf-

taler fx med andre universiteters udbydere af IDV-kurser svarende til kurser ved AU.  

Ud fra de klagesager, der i de senere år har været behandlet i Konkurrencestyrelsen, 

Konkurrenceankenævnet og i ministerierne udgør markedsføringsmateriale, inkl. det 

elektroniske sammen med priskalkulationen og dokumentation fra AU’s regnskabs-

system det grundlag, som Konkurrencestyrelsen og ministerierne primært forholder 

sig til i tilfælde af klager over konkurrenceforvridning eller spørgsmål til ministre fra 

private kursusudbydere og disses brancheorganisationer. 

Markedsføring 
Kurserne skal fremstå som en særlig del af universitetets virksomhed. De må gerne 
markedsføres som IDV-kurser samlet på universitets-, fakultets- eller institutniveau. 
IDV-kurserne må ikke kunne forveksles med uddannelser eller kurser, fagpakker, 
moduler o.l. i de bekendtgørelsesregulerede uddannelser. 

 IDV-kurser må ikke indgå i ’pakker’ bestående af dels IDV-kurser, dels fagpakker, 
enkeltfag m.v. fra universitetets heltids- og deltidsuddannelser. 

Aftale med aftager 
Der kan indgås aftale med aftagere om kursets målgruppe og deltagerforudsætninger, 

mål, indhold, længde og undervisningsform, herunder aftale om kursisternes forbe-

redelse under kurset. Disse aftaler kan være meget fremmende for, at kurset rammer 

aftagers og kursisters behov, for aftagers betalingsvillighed, og for at der opnås en til-

strækkelig tilmelding til eller et salg af kurset. 

Der kan også indgås aftale med aftager om krav eller forudsætninger for udstedelse af 

kursusbevis fx at kun kursister, der har deltaget i alle lektioner, vil kunne opnå et del-

tager-/kursusbevis. 
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Adgang til kurset 
Der kan stilles krav til deltagerforudsætninger både fagligt, niveaumæssigt og erfa-

ringsmæssigt. Ved rekvirerede kurser vil det ofte være aftager/køber, der bestemmer 

hvilke medarbejdere, der skal deltage i kurset. 

IDV-kurser er ikke formelt kompetencegivende, og er ikke omfattet af en bekendtgø-

relse, der fastsætter adgangskrav. De nødvendige deltagerforudsætninger skal derfor 

identificeres og beskrives målgruppeorienteret på anden måde end ved universitetets 

kurser for heltids- og deltidsstuderende. 

Kursus indhold og forløb 
Kursusindholdet skal være en naturlig udløber af den forskning og de uddannelser, 

som foregår ved universitetet. Studieordningsregulerede undervisningsforløb/kurser 

eller igangværende nyudvikling af disse, fx et undervisningsforløb for bachelorstude-

rende eller masterstuderende kan være udgangspunkt for tilrettelæggelsen af et IDV-

kursus. I kurset kan indgå såvel mundtlige som skriftlige deltagerbidrag i form af op-

læg, opgaveløsning m.v.  

 

Kursusafslutning 
Kurset kan afsluttes med en skriftlig opgave eller mundlig præsentation, der kom-

menteres af underviserne eller den kan indgå i dialog med de øvrige deltagere i kur-

set.  

Deltagerpræstationen kan ikke underkastes en evaluering, der resulterer i hhv. bestå-

et eller ikke bestået. Ved IDV-kurser kan der ikke afholdes prøve/eksamen eller afgi-

ves karakterer. 

Deltager-/kursusbevis 
Der kan udstedes et kursusbevis. Beviset kan rumme oplysninger om: 

• Kursustitel 

• Eventuelle oplysninger om samarbejdspartnere fx hvis kurset er udviklet i 

samarbejde med en virksomhed eller en organisation 

• Oplysning om den viden, færdighed o.l., som kursisten har erhvervet gennem 

kurset 

• Oplysning om kursusperioden 

• Oplysning om deltagerindsatsen (arbejdstimer inkl. evt. hjemmeopgaver) 

 

Deltagerbeviset kan vedlægges et bilag, der kort beskriver kursets mål, indhold og til-

rettelæggelse. 

  



 

 

 

    

Side 5/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

FAQ Indtægtsdækket kursusvirksomhed 

Kan arbejdsbelastningen i et IDV-kursus angives i ECTS? 

Ja. ECTS er en talværdi, der beskriver den arbejdsindsats, som kursisten skal yde for 

at gennemføre kurset. 

Information om, at ECTS angivelsen ikke er udtryk for et fagligt niveau eller en svær-

hedsgrad, og at kurset ejheller kan give merit i det formelle uddannelsessystem vil 

være væsentlig, både for deltager og for aftager - desuden også af hensyn til konkur-

rencebestemmelserne. 

Kan man afholde eksamen og udstede et eksamensbevis i et IDV-kursus? 

Nej, eksamen/prøve og eksamensbeviser er forbeholdt kurser o.l., der indgår i en ak-

krediteret uddannelse, der er omfattet af en uddannelses-, eksamens- og karakterbe-

kendtgørelse. 

Der kan udstedes et kursusbevis, og der kan i kursusbeskrivelsen være opstillet nogle 

krav vedr. udstedelse af beviset fx det antal lektioner kursisten skal have deltaget i o.l. 

Kan et IDV-kursus give merit i en kompetencegivende uddannelse, fx en 

masteruddannelse? 

Nej. IDV-kurser er ikke formelt kompetencegivende kurser. I nogle tilfælde vil et 

IDV-kursus kunne indgå som element i en fleksibel tilrettelagt masteruddannelse, jf. 

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddan-

nelsessystemet) for voksne 
 

Forudsætningerne for, at det kan lade sig gøre, er: 

 at det faglige miljø udbyder masteruddannelse tilrettelagt som fleksibelt forløb 

 at kursisten opfylder adgangskravene til optagelse på en masteruddannelse som 

fleksibelt forløb. Det gælder både adgangskrav vedr. forudgående adgangsgiven-

de uddannelse og adgangskravene vedr. erhvervserfaring efter afslutningen af 

den adgangsgivende uddannelse. 

 

Vi tilbyder flere IDV-kurser, der udgør en faglig helhed, kan vi udstede et 

uddannelsesbevis for disse? 
Nej. Offentlige uddannelsesinstitutioners uddannelser er akkrediterede formelt kom-

petencegivende uddannelser, omfattet af en uddannelses-, eksamens- og karakterbe-

kendtgørelse. Det er IDV-kurser ikke. 

Der kan i stedet udstedes et kursusbevis, der omfatter hele kursusrækken. 

Kan aftager bestemme, hvem der skal deltage i kurset samt forudsætnin-

gerne for udstedelse af bevis? 

Ja. Ved rekvirerede kurser omfatter aftalen med rekvirenten ofte også aftale om, 

hvem der afgør om en deltager kan komme med på kurset, om tilmeldingsproceduren 
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samt forudsætninger for, at kursusudbyder kan udstede et kursusbevis til den enkelte 

deltager. 

 

Dialogerne i forbindelse med kursustilrettelæggelsen er tidskrævende. Er 

det hensigtsmæssigt at prioritere inddragelse af aftager i tilrettelæggel-

sen af kursets indhold og form? 

Ja. Erfaringerne med IDV-kurser både fra AU og KU viser, at der kan være en stor 

forskel imellem de faglige miljøers opfattelse af, hvad aftager og eventuelt deltagere 

har behov for og efterspørger, og hvad målgruppen rent faktisk efterspørger. Dette 

gælder både kursets form og indhold. Derfor er indledende dialog med aftager og 

eventuelt repræsentanter for kursisterne vigtig for kursets succes. 

  

Kan man give samarbejdspartnere rabat? 

Nej, jf. at der til hvert kursus skal udarbejdes en priskalkulation baseret på de om-

kostninger, der medgår til at producere og levere/gennemføre kurset, jf. AU’s regel-

sæt for indtægtsdækket virksomhed. Kalkulationen godkendes ifm. 0prettelsen af 

kurset i regnskabssystemet. 

Ønsker en rekvirent/kunde et givent kursus til en billigere pris, vil der være tale om et 

andet kursus med andre kursuselementer, anden lærerbesætning, anden priskalkula-

tion etc. 

Vi vil gerne tilbyde efteruddannelse til en rekvirent, men har ikke kapaci-

tet til det. Kan vi samlæse IDV-kursister og heltidsstuderende på et un-

dervisningshold i valgfaget x? 

Nej. Jf. bestemmelserne i Budgetvejledningen skal produktionen af IDV-

kursusydelsen kunne afskilles fra universitetets øvrige kursus-/undervisningsaktivitet 

for heltidsstuderende som for deltidsstuderende. Da selve undervisningssituationen 

er en del af kursusproduktionen – deltagerne bidrager også til produktionen-, vil det 

ikke være muligt at adskille undervisningen, inkl. face-to-face lektionerne, i en for-

melt kompetencegivende del og en efteruddannelsesdel. 

 

 


