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I forbindelse med forhandlinger om en ny samarbejdsaftale har Moder-
niseringsstyrelsen(MODST) udtrykt ønske om, at STIL anvender samme 
faktureringsmodel som Moderniseringsstyrelsen overfor de selvejende 
skoler, sådan at den årlige lønsum er grundlaget for opkrævningen. Pt. 
anvender STIL antallet af årselever/STÅ som beregningsgrundlag for 
fakturering af systemydelser og support på systemerne EASY, Elevplan, 
SIS og Navision Stat.  

 

Det anbefales, at STIL fra 1. januar 2015 omlægger faktureringsmodellen 
for opkrævninger af Navision Stat fra en årselev/STÅ model til en løn-
sumsbaseret model. 

 

En direkte overgang til MODSTs model, dog korrigeret med en faktor 
0,91, da vi ikke har behov for at opkræve så meget som MODST, vil få 
voldsomme konsekvenser for bl.a. de mindste skoler. En landbrugsskole 
kan opleve en stigning i faktureringen fra 2014 til 2015 på tæt på 100 
pct..  Der er derfor behov for at justere MODST modellen, så vi undgår 
de mest omfattende prisændringer. 

 

Justering af MODST modellen 

Ved at indføre et nyt laveste løninterval på mellem 0 og 15 mio. kan vi 
reducere effekten for de mindste skoler (typisk landbrugsskoler og 
AMU-centre).  Samtidig er der behov for at tilføje en række nye ”trappe-
trin” fordi MODST modellen er for grov på de typiske lønsumsniveauer 
for selvejende skoler. F.eks. betaler en skole med en årlig lønsum på 81 
mio. kr. det samme som en skole med årlig lønsum på 149 mio. Der til-
føjes derfor 5 nye ”trappetrin” i intervallet mellem 80 mio. og 300 mio. i 
årlig lønsum. 

Efter introduktion af de nye trappetrin er den voldsomme stigning for de 
mindste skoler er reduceret meget væsentligt (fra 99,5 til 0,2 pct.). 
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I bilag 1 til ny samarbejdsaftale med MODST er der aftalt stigninger i 
den kvartalsvise afregning af Navision systemydelser mellem STIL og 
MODST i perioden 2013 til 2019. Afregningen foretages på vegne af 257 
selvejende skoler og stigningen i fakturering transporteres videre til sko-
lerne med en årlig stigning på mellem 5,4 og 7,6 % i det fakturerede be-
løb for samtlige skoler. 

Her er tale om en kombination af generelle prisstigninger på grund af 
aftalen med MODST og individuelle stigninger fra omlægningen af beta-
lingsmodel ved indgangen til år 2015. Med henblik på at reducere konse-
kvenserne af overgang til den nye betalingsmodel er prisstigningen fra år 
2014 til 2015 fordelt over 4 år fra 2015 til 2019. 

 


