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Økonomiske rammer ved højskoleophold via Majoriaq-

højskoleordningen. 

Notatet er første gang udarbejdet på seminaret d. 24. sept. 2013 mellem danske højskoler, 

(Piareersarfiit) Majoriaq vejledere og Selvstyret. Siden er det opdateret senest december 

2018 og januar 2019 med hensyn til beløb, institutioner og arbejdsgange m.v. i Grønland. 

Derudover tilføjet enkelte nye rammer og anbefalinger fra ISN og GCDH.  

Bemærk at der også er andre særlige og afgrænsede højskoleordninger, hvor der er 

særlige økonomiske rammer. Disse særlige højskoleordninger er ikke indeholdt i 

NÆRVÆRENDE højskolesamarbejde via Majoriaq.   

Økonomiske rammer og aftaler: 

Note nr. henviser til ”økonomi oversigt, udgiftstyper” 

• Pr. 1/1 2021 vil det ugentlige bidrag per grønlandsk højskoleelev være på 1.220- (i 
alt 4.880,- per måned (4 uger)). Beløbet 1.220 kr er fastsat som danske finanslovs 
mindste elevbetaling på kr. 1.020 kr plus 200 kr, alle beløb pr. uge, denne ordning er 

gældende foreløbig i to år.

• 4.400,- betales månedsvis bagud til højskolen af elevens hjemme Majoriaq. Det er 
er en aftale mellem eleven og Majoriaq om, at elevstøtten overføres som betaling for 

højskoleopholdet. Dette beløb afregnes på normalvis via Majoriaq’s afregning vedr. 

elevstøtte med Selvstyret. Derfor skal der ikke betales en faktura, som er samlet for 

hele højskole-semestret. (De danske højskoler benytter en samlet faktura til de 

danske elever).

• Højskoleopholdet på 10 måneder skal opfattes / afregnes som 11,0 måneder for at 
udligne højskolens ugebetaling.

• For den første måned skal Majoriaq overføre betaling for en hel måned (kr. 4.400) 
uden hensyn til startdato (som evt. er den 10.) for højskoleopholdet. Tilsvarende 
skal Majoriaq for sidste måned overføre betaling for en hel måned uden hensyn til 
slutdato (som evt. er den 15.). Højskoler opgør betaling i antal uger, og ikke antal 
måneder. Den samlede udjævning af betalingen indgår i den afregning, som 
højskolen fremsender til Selvstyret, departementet, ISN.

• Højskolen udbetaler hver uge kr. 500,- i lommepenge til hver enkelt højskoleelev (i 
alt ca. 2.000,- per måned). Det er ny sats gældende fra januar 2019.

• Særligt for højskoleelever under 18 år.  Elever under 18 år har en anden normal 
sats for elevstøtte (2.225 kr). Elever under 18 år og som er på højskole skal have
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satsen 4.400 kr månedlig. Majoriaq skal have lønkontoret til at udbetale sats 

over 18 år, 4.400 kr. GCDH har drøftet denne ordning med ISN, der slutter op om, 

at der benyttes denne fremgangsmåde ved de forholdsvis få højskoleelever, som er 

under 18 år. 

• Højskolen har således udgifter hver måned på 6.880,- og overførsler fra Majoriaq 
på 4.400,-. Det er  ca. kr. 2.480,- i difference dækkes af Selvstyret ved 
Departementet for Arbejdsmarked, ISN. Beløbet faktureres kvartalsvis bagud. Ved 
årsafslutning skal højskolen fremsende faktura primo januar. Modtageren af faktura 
skal have flg. ordlyd, ellers vil Selvstyrets regnskabsafdeling ikke godkende 
fakturaen:

Fremsendes pr. email i én scannet (pdf-fil) til  faktura@nanoq.gl og cc til ISN@nanoq.gl

Grønlands Selvstyre, 
ISN 
Departementet for Arbejdsmarked 
GLN nummer 5790001955465 
Postboks 970 
3900 Nuuk 

For div. enkeltydelser er der følgende rammer og aftaler pr. januar 2021: 

• Tilmeldingsgebyret er forskelligt fra højskole til højskole. Det skal beskrives ved 
tilmelding for hver enkelt elev, hvor meget gebyret er på og hvorledes beløbet 
betales. Gebyret ligger mellem 1500,- og 2500,- og betales typisk af gennem den 
månedlige overførsel fra Majoriaq. Der vil således i mange tilfælde være en 
difference. Denne difference opgøres kvartals- eller semestervis og betales 
efterfølgende af Majoriaq via måneds/ugeopgørelsen. (Note nr. 1).

• Depositum nogle højskoler har depositum og der vedr. ofte f.eks. nøgler m.v. Evt. 
depositum betales oftest ved at højskolen trækker lidt i lommepengene over nogle 
uger. (Note nr. 17).

• Start- og afslutningsrejse kan i princippet betales på forskellig måde: Via Majoriaq’s 
kommunale budget, elevens egen betaling eller en kombination. Der er tale om 
rejse fra elevens hjemby/bygd til højskolen. Forud for afrejse skal der være indgået 
klar aftale – skriftlig på elevens handleplan - mellem eleven og Majoriaq om start- 

og afslutningsrejse. Start- og afslutningsrejse kan ikke betales af Selvstyret /

Departementet for Arbejdsmarked. (Note nr. 2). Juleferie-frirejse for elever med 
børn hjemme i Grønland kan heller ikke betales af Selvstyret / Departement for 
Arbejdsmarked (ISN).

• ”Startpakke” kan have forskelligt indhold, f.eks. sengetøj, sengelinned, en bærbar, 
nødvendig udstyr for at kunne fungere i højskoleopholdet. I de situationer hvor

mailto:faktura@nanoq.gl
mailto:ISIIN@nanoq.gl
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eleven ikke selv kan skaffe dette, så kan eleven søge hjemme-Majoriaq om betaling 

derfor. GCDH anbefaler at anskaffelse / evt. lån af disse ting sker i tæt samarbejde 

med højskolen. (Note nr. 18). 

• Cykelleje er også forskelligt fra højskole til højskole, typisk er den halvårlige leje på 
300,-. I de tilfælde der skal opkræves cykelleje, sendes denne opkrævning til 
Departementet.  (Note nr. 3).

• Juleferie skal for de fleste højskoleelevers vedkommende afholdes væk fra 
højskolen, da højskolen er lukket 2-3 uger. Det skal ved tilmelding være afklaret 
hvorledes eleven skal afholde sin juleferie, og hvorledes der skal betales for rejser 
og evt. ophold i juleferien. Det skal indarbejdes i handlingsplanen. Som 
udgangspunkt har eleven ret til at få godtgjort de penge (elevstøtte), højskolen 
skulle have modtaget i jul-nytårslukkeperiode, hvor eleven skulle være på 
højskolen. Dette beløb, elevstøtte typisk for 2 – 3 uger, udbetaler Majoriaq til 
elevens bankkonto i forbindelse med december elevstøtten. (Note nr. 4). 
Rejseudgifter i forbindelse med julerejser internt i Danmark, kan ansøges og og 
dækkes. Ansøgning sker via Majoriaq, der godkender og højskolen udlægger og 
afregninger med ISN på kvartals/halvårlig afregning. Typisk tur/retur rejse fra 
højskolen til familie eller anden højskole, hvor eleven er i jul-nytår. (Note nr. 5). 
Betaling for evt. ophold på en anden højskole i jul-nytårsperiode betales af hjemme-

Majoriaq. (Note nr. 15).

• Psykologhjælp og anden hjælp af social/pædagogisk art betales afhængigt af 
situationen. I nogle tilfælde vil det være højskolen selv, andre tilfælde Majoriaq og 
endelig i nogle tilfælde Departementet.  (Note nr. 6).

• Tolkebistand betales afhængigt af situationen. I enkeltstående og særligt 
påkrævede situationer kan der ydes tolkebistand fra det tilknyttede Grønlandske 
Hus. Departementet har en aftale med De Grønlandske Huse, omkring en række 
opgaver, der skal løses, bl.a. tolkebistand.  (Note nr. 7).

• Tandlæge (Note nr. 8).

I retningsliner vedr. Majoriaq-højskole ordningen har det i tidligere retningsliner 
været sådan, at højskoleeleven var under samme regler vedr. betaling for 
tandlægebehandling som andre grønlandske studerende i Danmark. En ordning 
som indbefattede en central faglig vurdering af, om behandlingen var betegnet som 
akut. Denne ordning er ændret, sådan at grønlandske studerende (f.eks. på 
videregående uddannelser i Danmark) er inde under Selvstyrets generelle rejse-

forsikringsordning.

Majoriaq-højskole-rejser til og fra skoleopholdet er langt overvejende betalt af 
elevens kommune (via Majoriaq), så derfor er Majoriaq-højskoleelever ikke med i
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Selvstyrets rejse-forsikringsordning. Dermed er Majoriaq-højskoleelev heller ikke 

med i en tandlægeforsikringsordning.  

ISN og GCDH har behandlet og vurderet sagen indgående, og der er ikke hjemmel 

i ”elevstøtte-loven”, som er grundlaget for højskolebetalingen”, til at dække en akut 

tandlægebehandling.  

GCDH anbefaler, at eleven for afrejse fra Grønland får foretaget tandlægetjek og –

behandling. Derudover er tandlæge-forhold et emne, som nøje skal drøftes og 

afklares ved udarbejdelse af handleplan og klargøring af eleven forud for 

højskoleopholdet.     

Efterår 2020. ISN vil undersøge evt. tandlægeforsikring.( ny ) 

• Udgift til medicin og læge, og evt. transport i den anledning betaler som 
udgangspunkt af eleven. Men eleven kan søge hjemme-Majoriaq om dækning af 
udgifter, evt. ved hjælp fra højskolen med betaling / udlæg. (Note nr. 16).

• Pas skal eleverne have sørget for at få lavet inden afrejse til DK. Eleven må selv 
sørge for at betale pas + pasfotos, også selvom det først bliver lavet i DK. (Note nr. 
9).

• Ansvarsforsikring tegnes sjældent af grønlandske højskoleelever. Som 
udgangspunkt betales tegnes forsikring af eleven selv. Nogle højskoler, bl.a. 
idrætshøjskoler, kræver ulykke- og ansvarsforsikring fra eleven. (Note nr. 10).

• Akut rejse ved sygdom eller dødsfald i familien betales af Majoriaq via almindelige 
regler for Majoriaq-elever og udgiften afregnes via den sædvanlige månedlige 
afregning med ISN, ”udlæg vedr. elevstøtte m.v., konto 33-02”. (Note nr. 11).

• Misset tog, fly eller tidlig hjemrejse betales som udgangspunkt af eleven selv, hvis 
dette er selvforskyldt. I praksis viser det sig dog, at det sjældent lader sig gøre for 
eleven og i disse tilfælde betales dette af Majoriaq eller Departementet. Evt. 
gennem refundering til højskolen eller det grønlandske hus, hvis de har lagt 
billetudgift ud. I de fleste tilfælde (selvforskyldte) skal der efterfølgende laves 
afregning med eleven. (Note nr. 12).

• Alle højskoler arrangerer én eller flere studierejser under et højskoleophold. 
Departementet for Arbejdsmarked betaler for én studierejse, regnet over en periode 
på 10 måneder. Maksimalt 5.000 kr. Højskolen medtager udgiften i den kvartalsvise/

halvårlige afregning med ISN. Nogle kommuner betaler for studietur i det andet 

halvår, og det skal fremgå af elevens handleplan. (Note nr. 13 og note nr. 14).

• Nogle højskoler har materialeudgifter der skal dækkes særskilt. Denne udgift 
dækkes gennem højskolens afregning med ISN. (Note nr. 15).
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Har du brug for hjælp vedr. de administrative forhold, så kontakt GCDH via email 

hojskole@nanoq.gl  så kan vi sende nogle eksempler til dit behov.  

mailto:hojskole@nanoq.gl

