VOKSENUNDERVISNING MV.
En tilskudsordning for den folkeoplysende
voksenundervisning i Frederikshavn kommune

GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008
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§1

Formål

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den
enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§2

Tilskudsformer

I henhold til dette regelsæt kan der ydes følgende tilskud
1. Tilskud ydes til foreningen til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende
voksenundervisning. Aflønning mv. skal være i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 52
omkring aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere.
2. Forhøjet tilskud til små hold.
3. Tilskud til debatskabende aktiviteter (10%-puljen)
4. Tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

§3

Forudsætninger for at modtage tilskud

Enhver forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter loven (undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen samt aktiviteter
tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, er tilskudsberettiget
såfremt foreningen
 har vedtægter som indeholder oplysninger om
 foreningens formål
 valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 foreningens hjemsted
 tegningsret for foreningen
 procedure ved vedtægtsændringer
 anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
 har en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
 give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
 have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og
have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
Ved en forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens
virksomhed efter folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål i Frederikshavn kommune.
Der ydes ikke tilskud til foreninger der oprettes eller drives i kommercielt øjemed samt til virksomhed, der hører
under anden lovgivning.
Eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter loven, skal tilfalde
den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område.
Følgende personer kan ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse:
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til
foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
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Nr. 1 og 2 omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis
hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

§4

Generelle bestemmelser

Foreningen udarbejder årligt en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne
år. Beretningen skal på forlangende indsendes til folkeoplysningsudvalget.
Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens formålsbestemmelser beslutning om valg af emner i
forbindelse med undervisningen.
Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetancegivende undervisning samt til undervisning, studiekredse og
foredrag , hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro samt til
undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed,
herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler.
Ovenstående gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.
Der er ingen fravigelse fra begrænsningerne jf. ovenstående, dog kan kommunalbestyrelsen efter udtalelse fra
folkeoplysningsudvalget beslutte at fravige begrænsningerne.
Virksomheden skal stå åben for alle, men folkeoplysningsudvalget har bemyndiget forvaltningen til - efter
begrundet ansøgning - at træffe beslutning om dispensation. I tvivlstilfælde afgøres sagen i
folkeoplysningsudvalget.
Den enkelte forening træffer beslutning om deltagerbetalingens størrelse. Der er ikke i Frederikshavn kommune
truffet beslutning om tilskud til nedsættelse af egenbetaling for særlige grupper i henhold til lovens §11.
Personer, der ikke har et dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen.
Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i nærværende regelsæt samt i
love og bekendtgørelser skal tilbagebetales.
Eventuelle ubrugte budgetbeløb på kommunens bevilling overføres til efterfølgende regnskabsår i henhold til
retningslinier i gældende regler om økonomiske decentralisering.

§5

Ansøgning om tilskud

Tilskud udbetales a/conto forud for 1. januar med 4/7 og forud for 1. juli med 3/7.
Når en forening ansøger om tilskud i henhold til dette regelsæt indsendes ansøgning til :
Børne- og Kulturforvaltningen
Rådhuset
9900 Frederikshavn
De forskellige tilskud søges og udbetales 1 gang årligt på grundlag af ansøgninger, der indsendes til den
fastsatte frist den 1. marts.
Børne- og Kulturforvaltningen udbetaler det endelige udregnede tilskudsbeløb i juli måned hvert år.
Foreningerne får i januar måned udbetalt et a/contobeløb, som modregnes i juli måned terminen.
A/contobeløbets størrelse fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.
Nye godkendte foreninger får udbetalt et ”årsværk” som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt
som aktiv forening.

§6

Tilskud til aflønning af ledere og lærere

Tilskud til undervisning m.v. ydes til aflønning af lærere og ledere. Aflønning skal være i overensstemmelse med
ministerielle løn- og ansættelsesvilkår.
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Det samlede tilskud kan ikke overstige tilsagnsbeløbet, dog undtaget forhøjet tilskud til små hold. Tilskuddet
ydes til aflønning af ledere og lærere og udgør følgende af den samlede lønudgift:
a) 1/3 vedr. undervisning og studiekredse
b) 8/9 vedr. handicapundervisning
c) 5/7 vedr. instrumentalundervisning
d) 1/3 vedr. foredragsvirksomhed (tilskud pr. foredrag kan højst udgøre et beløb svarende til 1/3 af
lærerlønsatsen for 6 undervisningstimer).
Tilskud til undervisning og studiekredse på hold, hvor der blandt deltagerne er både handicappede og ikke
handicappede, afregnes efter reglerne under pkt. a) og b), idet fordelingen af lærer- og lederhonorar sker i
forhold til antallet af deltagere henholdsvis med eller uden handicap.
Tilskud beregnes på grundlag af afholdte tilskudsberettigede lønkroner i det senest afsluttede kalenderår.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde foretage regulering af dette grundlag.
Almen undervisning og studiekredse: Max. 5 handicappede deltagere på hold bestående af handicappede og
ikke handicappede.
Handicappede deltagere skal overfor foreningen skriftligt have erklæret sin deltagelse som handicappet i relation
til undervisningen i det konkrete emne.
Undervisning af handicappede: Max. 7 deltagere pr. hold. Folkeoplysningsudvalget kan efter ansøgning
dispensere fra holdstørrelsen.
En deltager indgår på holdet, hvis den pågældende skriftligt overfor foreningen har erklæret sin deltagelse som
handicappet i relation til undervisningen i det konkrete emne.
Folkeoplysningsudvalget kan efter ansøgning fravige kravet om erklæring.
Instrumentalundervisning: Max. 8 deltagere pr. hold.

§7

Forhøjet tilskud til små hold

Foreninger, der igangsætter undervisning, der forudsætter små hold, som følger



Undervisning af handicappede: 3 - 5 deltagere pr. hold
Instrumentalundervisning: max. 4 deltagere pr. hold

kan ansøge om forhøjet tilskud til denne undervisning. Tilskuddet beregnes procentvis ud fra lønomkostningen
på ledere og lærere mv. fra de respektive foreninger. Denne bestemmelse kan ikke søges under fleksible
tilrettelæggelsesformer.
Tilskuddet ligger udenfor tilskudsloftet på de respektive tilskudsarter.
Til dette formål afsættes 2% af det samlede budgetterede beløb til undervisning m.v..
Der ansøges sammen med ansøgning om tilskud til undervisning i øvrigt.

§8

Tilskud til debatskabende aktiviteter (10%-puljen)

Foreningen skal afsætte 10% af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre
udgiftstyper end lærer- og lederløn. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der
får tilskud af denne pulje.
Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og eventuel deltagerbetaling skal fremgå af
annonceringen. Herudover skal aktiviteterne foregå så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og
helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.
De emner, der indgår i arrangementerne skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for
fællesskabet.
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Formålet med aktiviteterne må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger,
partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Puljen kan ikke anvendes til:
1.
2.
3.
4.

Befordring af deltagere
Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
Entreudgifter for deltagere.

Alle udgifter, der er afholdt af puljen, skal kunne dokumenteres.
Der kan dog uden dokumentation medtages 25% af foreningens dokumenterede omkostninger til dækning af
udgifter til administration og annoncer.
Ved finansårets udgang skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud.

§9

Tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Den enkelte aftenskole kan af sit kommunale tilskud afsætte op til 36% til aktiviteter tilrettelagt som fleksible
tilrettelæggelsesformer (40% af tilkskudsrammen fradraget debatskabende aktiviteter), der kan afregnes på
andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Fleksible tilrettelæggelsesformer er ikke bundet til de i medfør af
folkeoplysningslovens fastsatte regler om aflønning af lærere og ledere.
Fleksible tilrettelæggelsesformer kan gennemføres som:
 Åbne studiecirkler.
 Åbne studieværksteder.
 Workshops.
 ”Spørg specialisten” scenarier.
 Fleksibel læring (fjernundervisning).
Det er en forudsætning, at aftenskoleundervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer klart skal
adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning ligesom fleksible tilrettelæggelsesformer skal foregå på
hold, hvor deltagerne er registreret.
Den del af det kommunale tilskud (maksimalt 36%), der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan
bruges til:
 Løn til den person, der underviser på holdet.
 Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.
 Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold for fjernundervisning. Ved
fjernundervisning skal mindst 30% af timerne være gennemført i fællesskab ved fysisk fremmøde.
 Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
 Annoncering.
 Lokaleudgifter. Det skal bemærkes, at udgifter til lokaler ved gennemførelse af fleksible
tilrettelæggelsesformer ikke må forveksles med de ordinære lokaletilskudsregler.
Tilskudsbrøken udgør 1/3 udfra de samlede ovenfor nævnte udgiftstyper.

§ 10

Lokaletilskud

Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af
foreninger, til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til
undervisning. Der ydes dog kun tilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan anvises.
Der ydes tilskud op til 75% af driftsudgifterne til øvrige lokaler (max. timepris kr. 60,00), herunder faglokaler og
haller, der ejes eller lejes af foreninger, til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil. Der ydes dog
kun tilskud såfremt egnede offentlige lokaler ikke kan anvises.
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Det skal bemærkes, at lokaleudgifter ved fleksible tilrettelæggelsesformer ikke kan medtages under de ordinære
lokaleudgifter.

Tilskud ydes til følgende driftsudgifter:
Egne lokaler:
1. Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale.
2. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
3. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
Lejede lokaler:
1. Det aftalte lejebeløb.
2. Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring
og eventuelt fornødent tilsyn.
Lokaletilskud beregnes og udbetales på grundlag af nettoudgifter. Dette indebærer, at indtægter i form af
udlejning/fremleje samt reklameindtægter m.v. fratrækkes udgifterne inden lokaletilskud beregnes.
Lokalerne skal være privatejede og beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

§ 11

Mellemkommunal refusion

Til brug for kommunens opkrævning af betaling fra anden kommune skal foreningen løbende afgive oplysninger
om navn, adresse og personnummer på elever, der er bosat udenfor kommunen, og som deltager i
undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

§ 12

Gebyrbetaling for brug af kommunale lokaler

Følgende gebyrtakster er p.t. gældende:
Kommunale svømme-, idræts-, og skøjtehaller
Svømmesale, sportsaulaer
Borgerhuse og kulturhuse
Gymnastiksale og faglokaler
Klasseværelser, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv.

kr. 50,00 pr. time
kr. 20,00 pr. time
kr. 20,00 pr. time
kr. 10,00 pr. time.
kr. 5,00 pr. time

Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt i juli måned på grundlag af det meddelte og faktiske udlån til
undervisning mv. i pågældende skolesæson.
Frameldinger foretaget i bookinger efter februar måned vil ikke blive tilbagereguleret.
Lokaleframelding skal ske skriftligt.
Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutning om, at gebyrbetalingen kan modregnes i de driftstilskud, der
udbetales iht. bestemmelserne i dette regelsæt.
Provenuet ved gebyropkrævning anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved egne eller lejede lokaler.

§ 13

Regnskab og revision

Regnskab for kalenderåret indsendes senest den 1. marts på særligt udfærdiget skema, der underskrives af
samtlige medlemmer af bestyrelsen samt af registreret eller statsautoriseret revisor.
For foreninger, der modtager mindre end kr. 150.000,- i tilskud stilles ikke krav om benyttelse af registreret eller
statsautoriseret revisor.
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Revision af regnskab for større tilskud (kr. 150.000,- og derover) skal ske efter reglerne i § 20 i
folkeoplysningsbekendtgørelsen.
Revision af regnskab for mindre tilskud (under kr. 150.000,-) skal ske efter reglerne i § 20 i
folkeoplysningsbekendtgørelsen.

§ 14

Administration

Kommunen varetager administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed for
de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem
Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.
Dette regelsæt er et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser.
Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for
kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår.

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd
I møde af 27. februar 2008
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