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67 Bekendtgørelse på folkeoplysningsområdet - COVID-19
18.13.00-A00-2-20 – TinaMads
Resumé
Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj besluttede FOU at fastholde budgetterede
tilskud i 2020 til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst. I denne sag
skal FOU tage stilling til, om de endnu engang vil følge Kulturministeriets henstillinger i
forbindelse med håndtering af coronakrisen.
Indstilling
Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at
1. der tages stilling til, om udvalget ønsker at følge Kulturministeriet henstilling.
Beslutning
Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier
1. FOU ønsker at følge Kulturministeriets henstilling.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget skal behandle foreninger og aftenskolers indkomne løn- og
lokaletilskudsønsker for 2021. FOU skal tage stilling til om de igen i 2021, vil følge
Kulturministeriets henstilling og derved fastholde kommende bevilligede tilskud og
rateudbetalinger for tilskudsåret, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19.
Foreninger og aftenskoler har haft begrænsede aktiviteter siden coronapandemien indtræf, og
der har ikke været normal drift i foreningerne og aftenskolerne siden marts 2020.
Ovenstående har medført usikkerhed omkring medlemsfastholdelse og økonomisk, ved
manglende indbetaling af medlemskontingent, hvilket vil få konsekvenser for foreningernes
fortsatte eksistens. Derudover har mange foreninger været nødsaget til at aflyse
aktiviteter/hold, sociale arrangementer og stævner.
Kulturministeriet opfordrer på baggrund af ovenstående, at kommunerne igen i 2021
fastholder bevilligede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive
aflyst grundet Covid-19 .
Dertil er der vedtaget en ekstraordinær bekendtgørelse til Folkeoplysningslovens krav om
tilbagebetaling, der giver mulighed for, at kravet om uforbrugte midler kan fraviges (se
afsnittet lovgrundlag). Derved er der givet lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte
til aftenskoler og folkeoplysende foreninger, og dermed være med til sikre foreningslivet et
økonomisk grundlag til at klare sig gennem coronakrisen.
Vi har i Stevns Kommune enkelte godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke modtager
lokale- og aktivitetstilskud. Disse foreninger har samme udfordringer og vil også mærke de
økonomiske konsekvenser, samt bekymringen omkring medlemsfastholdelse.
Lovgrundlag
BEK nr. 320 af 30/03/2020
Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed
som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320

I medfør af § 10 og § 11 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på
børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende
virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 fastsættes:
§ 1. Kommunalbestyrelsen opfordres til under de helt ekstraordinære forhold, som følger af
foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse
med covid-19, i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på
folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som vil være
eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og
afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at folkeoplysende
voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde herunder lærere, undervisere,
ledere og andre ansatte kan sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som
forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.
Den folkeoplysende voksenundervisning
§ 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette,
herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og
24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor
foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter.
De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i
folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i
bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv.
efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan
endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte
regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke
er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
§ 3. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og
udbetale dette herunder forud i rater eller forud som acontobeløb efter folkeoplysningslovens
§§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året 2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den
periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i
forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde
aktiviteter. De fastsatte betingelser for frivillige folkeoplysende foreninger i
Folkeoplysningslovens §§ 15, 16 25 og 26 og regler fastsat i medfør heraf, kan således
fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende
ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud
og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.
Ikrafttrædelse
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.
Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 9. marts 2020
Økonomi
Egen budgetramme på det folkeoplysende område. Budget 2021 samt eventuel regulering af
2020 aconto tilskud. Der vil sandsynligvis også være en økonomisk konsekvens inden for
budgetrammen i 2022. Denne vides endnu ikke, men vil først blive synlig i løbet af 2022.
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Bilag
Brev fra Kulturministeriet
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