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 Notat 

Indtægtsdækket virksomhed, rekvirerede uddannelser  

- rammerne i korte træk  

Aarhus Universitet kan udbyde uddannelsesaktiviteter efter Deltidsbekendtgørelsen 

og Lov om åben uddannelse til private og offentlige virksomheder som indtægtsdæk-

ket virksomhed.  

Førnævnte indtægtsdækkede aktiviteter bydes ikke åbent ud, men er rekvireret af en 

eller flere virksomheder. Der er tale om formelt kompetencegivende uddannelse til 

forskel fra de indtægtsdækkede kurser. Reglerne for den pågældende uddannelse om-

fatter også de rekvirerede uddannelser. Ansøgerne optages efter gældende regler for 

den pågældende uddannelse, dvs. kun ansatte, der opfylder adgangskravene kan 

komme i betragtning. Undervisning og eksamen gennemføres i overensstemmelse 

med studieordningen for den pågældende uddannelse, og der udstedes et bevis for 

bestået uddannelse på samme måde som til de øvrige indskrevne studerende ved den 

pågældende uddannelse. 

De rekvirerede uddannelsesaktiviteter adskiller sig dermed alene fra fx et åbent ud-

bud af en masteruddannelse ved, at de er rekvireret af en virksomhed, at de er forbe-

holdt dennes ansatte, der opfylder adgangskravene, og at universitetet ikke modtager 

taxametertilskud til aktiviteten. 

Nedenfor opridses de overordnede rammer for IDV-uddannelsesaktiviteter med sigte 

på de faglige miljøers afklaringer af eventuel aftale med en virksomhed om en rekvi-

reret aktivitet (modul e.l.). 

Overordnede rammer 
Hhv. Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne og Lov om åben ud-

dannelse giver hjemmel til, at universitetet kan udbyde uddannelsesaktiviteter, dvs. 

akkrediterede/ministerielt godkendte uddannelser eller dele heraf efter aftale med 

virksomheder. I givet fald er der tale om aktiviteter uden statstilskud. Aktiviteterne 

skal i stedet gennemføres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, dvs. regler-

ne i Finansministeriets Budgetvejledning og Aarhus Universitets regelsæt og proce-

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

 

 

Hjemlen til at gennemføre salg af uddannelsesaktiviteter forudsætter: 
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 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  

 Universitetets almindelige aktiviteter må ikke påvirkes af den indtægtsdækkede 

aktivitet. 

Prisfastsættelse  

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

kurrenter 

 Omkostningerne skal dækkes  

 Hvis uddannelseselementerne o.l. afsættes på et marked præget af konkurrence 

kan indtægter overstige omkostningerne (højere overheadsats). Hvis markeds-

prisen 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-

aktiviteter) 

 Befinder den indtægtsdækkede virksomhed sig i en monopollignende situation, 

er maksimum for prisfastsættelsen den pris, der sikrer dækning af de langsigtede 

gennemsnitsomkostninger, når udbuddet/uddannelseselementerne afsættes i 

Danmark. 

Budget og regnskab 
Indtægtsdækket virksomhed, herunder også rekvirerede uddannelsesmoduler o.l. 

skal budgetteres adskilt på en underkonto på finansloven jf. afsnit 2.6.8. i Finansmi-

nisteriets Budgetvejledning, der bl.a. rummer bestemmelser om prisfastsættelse og 

budgettering og 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 rekvi-

reret uddannelsesmodul i regnskabssystemet og skema til brug for kalkulation af pri-

ser. Har man et kalkulationsskema, der rummer de oplysninger, Økonomiforvaltnin-

gen har brug for, kan dette benyttes efter aftale med Økonomiforvaltningen.   

 

Ved rekvirerede uddannelsesaktiviteter, skal der udarbejdes en aftale med aftagerne. 

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 

 

 

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


 

 

 

    

Side 3/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Særligt om moms 
Salg af kompetencegivende uddannelse eller dele heraf fx et mastermodul er fritaget 

for moms.  Kontakt Debitorgruppen på mail til debitorhotline@au.dk, hvis der er for-

plejning eller undervisningsbøger knyttet til salget af forløbet. Momsen i forbindelse 

med forplejning m.v. vil kunne påvirke aktivitetens indtægter og udgifter. 

 

Konkurrenceforhold 
Universitetets IDV-aktiviteter må ikke være konkurrenceforvridende over for andre 

offentlige og private udbydere. Der må ikke indgås prisaftaler fx med andre universi-

teters udbydere af IDV-aktiviteter svarende til rekvirerede uddannelsesmoduler ved 

AU.  

Hvis der skulle opstå en klagesag, der skal behandles af Konkurrencestyrelsen eller af 

ministeren, vil markedsføringsmateriale, inkl. det elektroniske sammen med priskal-

kulationen og dokumentation fra AU’s regnskabssystem udgøre grundlaget for sags-

behandlingen. 

 

Markedsføring 
Indtægtsdækket virksomhed, herunder salg af rekvirerede uddannelsesmoduler skal 

fremstå som en særlig del af universitetets virksomhed. De må gerne markedsføres 

samlet på universitets-, fakultets- eller institutniveau. 

Rekvirerede uddannelsesmoduler og indtægtsdækkede undervisningsaktiviteter i øv-

rigt må ikke indgå i ’pakker’ bestående af både indtægtsdækkede aktiviteter og aktivi-

teter, der udløser statstilskud, dvs. det almindelige åbne udbud af masteruddannel-

ser, fagpakker, enkeltfag m.v. fra universitetets heltids- og deltidsuddannelser. 

 

Aftale med aftager 
Der kan indgås aftale med en rekvirent om et ’lukket hold’ for rekvirentens ansatte og 

om den geografiske placering af undervisningen. 

Rekvirenten har ingen indflydelse på adgangskrav og optagelse, dispensationer ejhel-

ler på allokering af undervisere, undervisning og eksamen eller på udpegning af ek-

saminatorer og censorer. 

 

Adgang til rekvirerede kompetencegivende uddannelsesforløb 
Optagelse sker på baggrund af adgangskrav. Adgangskravene følger bekendtgørelsen 

og studieordningen for den pågældende uddannelse. Eventuelle dispensationer sker 

på grundlag af bekendtgørelsens regler og universitetets praksis for så vidt angår de 

krav, som universitetet har bemyndigelse til at dispensere fra. Når betalingen er regi-

streret modtaget i universitetets regnskabssystem, indskrives de studerende på et re-

kvireret uddannelsesforløb i STADS. 

 

Uddannelsesforløbets indhold og tilrettelæggelse 
Indhold og tilrettelæggelse følger reglerne i studieordningen for uddannelsen.  

mailto:debitorhotline@au.dk
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Eksamen 
Prøver i uddannelsesforløbet følger reglerne i studieordningen, og hermed også reg-

lerne i eksamensbekendtgørelser og i karakterbekendtgørelsen. Endvidere gælder 

eventuelle regler fastsat af Aarhus Universitet, fx regler om deltidsstuderendes til-

melding til eksamen i tilknytning til undervisning. 

 

Beviser 
Den studerende kan udskrive indskrivningsbekræftelse og karakterudskrifter via de 

studerendes selvbetjening. Bevis for bestået hel uddannelse udstedes af Aarhus Uni-

versitet. 

 


