Slutnotat for tilsyn med indberetning af afbrudt studieaktivitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, herefter styrelsen, har pligt til at
føre tilsyn med de specialpædagogiske støtteordninger (SPS). Tilsynet
skal sikre, at støtteordningerne administreres efter gældende lovgivning,
at ordningerne ikke misbruges i økonomisk øjemed og at støttemodtagerens retssikkerhed beskyttes. Tilsyn er hjemlet i lovgivningen om SPS.
Styrelsen iværksatte på den baggrund i marts 2022 tilsyn med indberetning af afbrudt studieaktivitet.
Tilsynet er afsluttet, og dette afslutningsnotat gennemgår kort de generelle tendenser, som styrelsen har fundet ved tilsynet.
Styrelsen fremsendte den 4. april 2022 brev om tilsyn til 10 uddannelsessteder, som blev anmodet om at fremsende en procedurebeskrivelse for
håndtering af afbrudt studieaktivitet for SPS-støttemodtagere.

Formålet med tilsynet
Ved ansøgning om SPS registrerer uddannelsesstedet i styrelsens sagsbehandlingssystem SPS2005, hvornår støttemodtageren afslutter sin uddannelse i forhold til uddannelsens normering. Uddannelsesstederne er samtidig forpligtet til at afbryde støttemodtageren i SPS2005, hvis støttemodtageren ophører uden at have færdiggjort uddannelsen.
Formålet med tilsynet er at undersøge, om uddannelsesstederne generelt
overholder forpligtelsen til at afbryde støttemodtageren, hvis denne ophører på uddannelsen før tid. Tilsynet skal desuden sikre, at uddannelsesstederne har tilstrækkelige administrative procedurebeskrivelser herfor.
En afbrydelse er nødvendig, så en evt. ny ansøgning om SPS på et nyt
uddannelsessted ikke forsinker støttemodtageren, og for at eventuelle
hjælpemidler bliver returneret, så støttemodtageren ikke har hjælpemidler
i udlån, når støttemodtageren ikke er uddannelsesaktiv på en SPS-godkendt uddannelse. Returneringen er desuden nødvendig for, at hjælpemidlerne kan indgå i styrelsens genbrugsordning.

Tilsynets resultater

Der er til tilsynet udvalgt 10 uddannelsessteder, som har en vis volumen
af SPS-støttemodtagere. Data over støttemodtagere er sammenholdt
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med frafaldsstatistik på det enkelte uddannelsessted for perioden 1. juni
2021 til 31. december 2021.
Resultatet viser, at syv uddannelsessteder har en andel på mellem 0% og
5% af støttemodtagere, som ikke er afbrudt i SPS2005, selv om de er ophørt på uddannelsen. Styrelsen anser ikke, at dette er et udtryk for en systematisk fejlbehæftet fremgangsmåde, og resultatet er derfor ikke bekymrende.
For tre uddannelsessteder ligger andelen på mellem 11% og 47% af støttemodtagere, som ikke er afbrudt i SPS2005 selv om de er ophørt på uddannelsen.

Konklusion
Samtlige 10 uddannelsessteder, der er udtaget til tilsynet har fremsendt
en procedurebeskrivelse på, hvordan de sikrer, at støttemodtageren afbrydes i SPS2005, når denne er ophørt på uddannelsen før tid.
De tre uddannelsessteder, som havde en andel på mellem 11% og 47%,
oplyser, at de efter tilsynet er blevet opmærksomme på problematikken.
Uddannelsesstederne har efterfølgende udarbejdet en fælles og ensartet
procedure for alle afdelinger, som de enkelte uddannelsessteder har.
Styrelsen vurderer, at samtlige procedurebeskrivelser fremadrettet vil
sikre, at der er tilstrækkelige administrative retningslinjer for indberetning
af afbrudt studieaktivitet i SPS2005.

Lovhjemmel
Lovgivning vedr. Specialpædagogisk Støtte (SPS)
 Bekendtgørelse nr. 1947 af 10/12/2020 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder
Lovgivning vedr. tilsyn for de berørte uddannelsesretninger
 Almengymnasiale uddannelser m.v.:
Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., nr. 1752 af 30/08/2021.
Tilsyn sker efter kapitel 7, § 50.


Erhvervsrettet uddannelse:
Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, nr. 1753 af
30/08/2021.
Tilsyn sker efter kapitel 5, § 29.
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