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Tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder  

 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører tilsyn med instituti-

onernes brug af resultatkontrakter for den øverste leder. Tilsynet skal 

bidrage til at sikre kvaliteten af institutionernes brug af resultatkontrak-

ter, så formålet med ordningen realiseres i videst muligt omfang (se ved-

lagte kopi af bemyndigelsesbrevet). 

 

Som led i det almindelige tilsyn med resultatkontrakter har styrelsen gen-

nemgået institutionernes indberetningsskemaer, indeholdende oplysnin-

ger om antal årselever, rammestørrelser og udbetalingsprocenter.  

 

STUKs vurdering af resultatkontrakten 

Økonomiske rammer  

STUK har sammenholdt institutionens oplysninger i indberetningsske-

maet for skoleåret 2017/2018 med institutionens oplysninger i indberet-

ningsskemaer for skoleåret 2016/2017.    

 

STUK har konstateret, at bestyrelsen to år i træk har udbetalt 100 % af 

ekstrarammen. 

 

Det fremgår af bemyndigelsesbrevets afsnit 4.3, at bestyrelsen selvstæn-

digt skal vurdere og begrunde resultatkontraktens grad af målopfyldelse, 

og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en 

maksimal udbetalingsgrad, idet en udbetalingsgrad på 100 % kun forven-

tes i ganske særlige tilfælde.  
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Når institutionen har en høj udmøntningsprocent forventer STUK, at 

der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambiti-

onsniveauet hæves. Henset til, at institutionen to år i træk har udbetalt 

100 % i ekstrarammen ses institutionen umiddelbart ikke at leve fuldt ud 

op til den givne bemyndigelse.  

 

STUK vil ikke foretage sig yderligere i denne sammenhæng, men vil hen-

stille til, at bestyrelsen fremover følger de retningslinjer, der fremgår af 

bemyndigelsesbrevet, således at formålet med resultatkontraktsordningen 

realiseres i videst muligt omfang.   

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at 

kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen  

 

Christina Milter Stenholm Larsen  
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