
Prædiktivt tilsyn  

Bestyrelses- og lederforeningerne for de almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettede uddannelser 

og voksenuddannelsescentre var den 13. november 2019 inviteret til møde i Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet.  

Mødet havde til formål at orientere om styrelsens initiativ på det økonomiske tilsynsområde – prædiktivt 

tilsyn.  

Styrelsens økonomiske tilsyn har i sit udgangspunkt primært været bagudrettet og baseret på årsrapporter 

og revisors decentrale kontrol. Prædiktivt tilsyn skal give styrelsen et bedre grundlag for at forudse 

institutionernes økonomiske udvikling alt andet lige.  

Baggrunden er, at en række ramme- eller grundvilkår grundet den demografiske udvikling for 

institutionerne er under forandring, hvilket kræver opmærksomhed fra bestyrelsernes side.  

Styrelsen oplyste på mødet, at ni institutioner i 2019 er udvalgt på baggrund af det prædiktive tilsyn. 

Faktaboksen viser nogle af de nøgletal m.v., der ligger til grund for udvælgelsen.  

Styrelsen oplyste også på mødet, at bestyrelserne for de 9 institutioner vil blive bedt om at drøfte en række 

opmærksomhedspunkter og økonomiske nøgletal. Det er styrelsens forventning, at bestyrelserne enten 

bliver opmærksomme på, eller drøfter allerede kendte udfordringerne mere grundigt som følge af det 

prædiktive tilsyn. I sidste ende skal det det bidrage til at udfordringer kan løses lokalt og i tide inden det er 

for sent, og kræver styrelsens involvering.  

Faktaboks 

 

 

 

 

 Formålet med det prædiktive tilsyn er at indlede en tidlig dialog med potentielt 

udfordrede institutioner.  

 9 institutioner er i 2019 udvalgt på baggrund af det prædiktive tilsyn, og de vil 

modtage et brev indeholdende opmærksomhedspunkter, vedlagt en rapport med 

resultaterne af det prædiktive tilsyn samt en kort teknisk beskrivelse af modellen 

bag det prædiktive tilsyn. 

 Det prædiktive tilsyn baseres bl.a. på 5 fremskrevne nøgletal, samt nøgletal for 

økonomi og produktivitet indberettet med årsrapporten for 2018: 

 Årselevfremskrivning på institutionsniveau frem til 2030 

 Likviditetsgrad fremskrevet til 2020 

 Soliditetsgrad fremskrevet til 2020 

 Overskudsgrad fremskrevet til 2020 

 Udgifter til undervisningens gennemførsel fremskrevet til 2020 


