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Høringssvar: Fælles skabelon til indberetning af delformål for de selvejende 
uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over fælles skabelon til indberetning af del-
formål for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Danske 
Professionshøjskoler har følgende bemærkninger.

Generelle bemærkninger
Danske Professionshøjskoler vil gerne kvittere for, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har inddraget 
professionshøjskolerne i arbejdet med vejledning og skabelon til indberetning af delformål for de selvejende 
uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Professionshøjskolerne har bl.a. på 
møde d. 11. januar 2023 i erfa-gruppen for professionshøjskoler om fælles kontoplan og regnskabsområdet 
afgivet mundtlige bemærkninger, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har kvitteret mundtligt for og 
givet tilsagn om at tage med i det videre arbejde.

Danske Professionshøjskoler vurderer overordnet, at såvel vejledning som indberetningsskabelon (excel-fil) 
er letforståelig. På flere professionshøjskoler kræver det dog nogen tilretning, før indberetningsfilen kan an-
vendes.

De enkelte professionshøjskoler har endnu ikke haft mulighed for at arbejde med indberetningsskabsskabe-
lonen, som kan aflede spørgsmål og behov for afklaringer. Danske Professionshøjskoler anbefaler, at pro-
fessionshøjskolerne i lighed med tidligere løbende får mulighed for at være i tæt dialog med Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen, hvis der opstår enten samlede eller individuelle behov herfor. Danske Professions-
højskoler har forstået, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil afholde workshops om emnet, hvilket vi 
gerne vil kvittere for.

Generelt vurderes det, at vejledning og indberetningsskabelon er et indberetningsværktøj og ikke et forde-
lingsværktøj. Det vurderes uklart, hvorledes fordelingen af formål 6 og 7 skal foregå rent praktisk. Danske 
Professionshøjskoler har forstået, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil udarbejde et værktøj til bereg-
ning af fordelingen udenfor regnskabet, og ser frem til at modtage værktøjet.

Specifikke bemærkninger
Danske Professionshøjskoler har følgende specifikke bemærkninger:

• Såfremt indberetningen alene omfatter resultatopgørelsens konti, foreslår Danske Professionshøjskoler, 
at det præciseres i vejledningen, således at det fremgår, hvorledes LDV-udtræk skal laves.

• Det fremgår, at der i skabelonen skal indberettes omkostninger på delformål, DST-koder og beløb pr. 
delformål. Det anbefales, at forskellen på ’omkostninger på delformål’ og ’beløb pr. delformål’ præcise-
res, hvis der er tale om forskellige opgørelser.
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• I fanen ’Indberetning delformål’ – kolonnerne GFO (generelle fællesomkostninger) og BYG (bygnings-
omkostninger) anbefales det, at det præciseres, hvis den enkelte institution skal udarbejde egne forde-
linger før indtastning i indberetningsskabelonen.

• Det anbefales, at det præciseres, hvorledes feltet ’status’ skal anvendes i indberetningsskabelonen. Det 
kan forekomme uklart, hvorledes ’Indfasning’, ’Udfasning’ og ’Udvikling’ skal defineres. Det anbefales til-
lige, at det præciseres, om det er valgfrit at anvende/udfylde feltet, og om der skal være flere indberet-
ningslinjer for hvert enkelt delformål.

• DST-koder fremgår hverken af vejledning eller indberetningsskabelonerne, hvilket er nævnt i hørings-
brevet. Det anbefales, at der er mulighed for yderligere uddybning af behov for indberetning af disse.

Professionshøjskolerne ser frem til at modtage det endelige materiale snarest muligt.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler
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