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Generelle oplysninger
1.0 - Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til § 8 i lov nr.
561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009
Hermed sammenskrives lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, med de ændringer, der
følger af § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1593 af 20. december 2006.
Afsnit I - Den frie folkeoplysende virksomhed
Kapitel 1 - Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed
§ 1. Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til
den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres
idégrundlag.
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og
tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til
1)
undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og
aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne
sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning,
2)
aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt
til aktiviteter for voksne, jf. kapitel 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed, jf. kapitel 6 om anvisning af lokaler og
udendørsanlæg.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, jf. kapitel 7 om tilskud til private lokaler
m.v.
Kapitel 2 - Folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud
§ 3. Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening
med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigende eller kunne få anvist lokaler.
§ 4. En folkeoplysende forening er
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1)
eller

en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4,

2)

en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 2. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal
1)

have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,

2)

tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3)
have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget
af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
4)
give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i
bestyrelsen,
5)
have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som
udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 5,
6)

være hjemmehørende i tilskudskommunen og

7)

have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal
1)

have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,

2)

tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3)

have en bestyrelse,

4)

være demokratisk opbygget,

5)

bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,

6)

som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,

7)

være hjemmehørende i tilskudskommunen og

8)

have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Stk. 4. Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning
om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter
børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i
udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om
indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive
erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller
beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt
med børn under 15 år.
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Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 4
nævnte erklæring.
§ 5. En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed, om
foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for
virksomheden.
Stk. 3. En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og
eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter
denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.
Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved
deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.
Stk. 4. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
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.

Stk. 5. Stk. 4, 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,
jf. § 4, stk. 3.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og
når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende
interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige lokaler til en
forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen.
Stk. 8. Folkeoplysningsudvalget afgør, jf. § 37, stk. 4, om en forening opfylder betingelserne
for at opnå tilskud efter loven, jf. dog § 32. Foreningen skal årligt til folkeoplysningsudvalget
indsende en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne
år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig beretning.
Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, jf. § 3, stk. 1.
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Kapitel 3 - Fordeling af tilskud
§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til
1)

den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, og

2)

det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1,
skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.
Kapitel 4 - Den folkeoplysende voksenundervisning
§ 7. 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.
Stk. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible
tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 2.
Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.
§ 8. Tilskud ydes til foreningen til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende
voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7. Aflønning m.v. skal være i overensstemmelse med reglerne
fastsat i medfør af § 52. Den folkeoplysende virksomhed skal forestås af en eller flere ledere.
Stk. 2. Den enkelte forening afsætter 10 pct. af beløbsrammen, jf. stk. 1, til debatskabende
aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal
opfylde betingelserne i §§ 1 og 7. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling
til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje. Ved finansårets udgang skal der ske
tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at
mindre, uforbrugte tilskud af puljen overføres til næste års pulje.
Stk. 3. Den enkelte forening kan af beløbsrammen fratrukket 10 pct., jf. stk. 1 og 2, afsætte
op til 40 pct. til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes
på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i §§ 1
og 7.
Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om anvendelse af de puljer, der er nævnt i
stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de af undervisningsministeren
fastsatte regler fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelse af puljerne. Er der i henhold
til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal fastsættelsen af de nærmere retningslinjer ske
efter indstilling fra udvalget.
Stk. 5. Den folkeoplysende voksenundervisning skal stå åben for alle, jf. dog § 43, stk. 5.
Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende denne for en
bestemt afgrænset deltagerkreds, jf. § 37, stk. 5.
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§ 9. Inden for loven og de i medfør heraf udstedte regler træffer den enkelte forening
beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre
medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om andre aktiviteter, om
kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold.
§ 10. Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget, der kan fastsætte en eller
flere årlige ansøgningsfrister.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om
tilskud.
§ 11. Den beløbsramme, der er til rådighed efter § 6, stk. 1, nr. 1, fordeles mellem de
ansøgende foreninger, jf. stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en vægtning mellem fag
og emner.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til
aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning efter
dette kapitel for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, jf.
stk. 5.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der, jf. § 6, stk. 2, ydes særlige tilskud til
nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning
m.v., der forudsætter små hold.
Stk. 4. En kommunalbestyrelses samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til
undervisning i et konkret emne må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere
og lærere i forbindelse med denne undervisning.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget
for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsens samlede
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter dette kapitel må ved afregningen ikke
overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere og
inden for fleksible tilrettelæggelsesformer udgifter til etablering af internetadgang til
undervisere på hold inden for fjernundervisning, til undervisningsmaterialer af ikke-blivende
værdi, til lokaler og til annoncering, der kan henføres direkte til de hold, der gennemføres
inden for fleksible tilrettelæggelsesformer. Kommunalbestyrelsens supplerende og særlige
tilskud ydet efter stk. 2 og 3 samt § 8, stk. 2, og foreningernes udgifter til aflønning af ledere
og lærere m.v. til undervisning efter stk. 2 og 3 samt § 8, stk. 2, er ikke omfattet af
begrænsningen i 3. pkt.
§ 12. Kommunalbestyrelsen varetager administrationen i forbindelse med aflønning m.v.
fastsat i medfør af § 52 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.
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§ 13. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning, herunder om afgrænsning af emner og aktiviteter,
hvortil der kan ydes tilskud.
Kapitel 5 - Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i
aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet.
Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
§ 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf. §§ 1 og 14.
§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt
idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og §
14, stk. 1.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser lokaler, jf. kapitel 6, til aktiviteter inden for idræt samt
idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde
tilskudsbetingelserne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.
§ 17. Inden for loven og de i medfør heraf udstedte regler træffer den enkelte forening
beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere, instruktører og andre medarbejdere
samt om anvendelsen af tilskuddet.
§ 18. Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat
frist.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om
tilskud.
§ 19. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for
beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige
aktivitetsformer og personer med særlige behov.
Stk. 3. Tilskud udbetales, hvor det er muligt, forud i rater eller forud som acontobeløb.
§ 20. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til aktiviteter,
herunder om afgrænsning af de aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.
Kapitel 6 - Anvisning af lokaler og udendørsanlæg
§ 21. Folkeoplysningsudvalget anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende
virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller
samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:
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Kommunale lokaler m.v.

2)
Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler,
der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og
lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v.
3)

Regionale lokaler m.v.

4)

Statslige lokaler m.v.

Stk. 2. Den, der skal stille et af de i stk. 1, nr. 2, nævnte lokaler til rådighed, kan dog stille et
andet tilsvarende egnet lokale til rådighed.
Stk. 3. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal folkeoplysningsudvalget normalt
prioritere i følgende rækkefølge:
1)

Aktiviteter for børn og unge.

2)

Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.

3)

Aktiviteter for voksne.

Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for
handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.
Stk. 5. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens
tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til
undervisningen eller aktiviteten. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til
undervisning. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er
nødvendige for en vurdering af, om foreningen har anvendt lokalet ud fra de forudsatte
betingelser til folkeoplysende virksomhed efter loven.
§ 22. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el,
varme, rengøring og fornødent udstyr.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i
forbindelse med benyttelse af de i § 21, stk. 1, nr. 2-4, nævnte lokaler m.v.
Stk. 3. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der
er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf.
kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige
supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private
lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste
lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som
kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det
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pågældende område. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes
beslutningen efter høring af udvalget.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede
beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige
supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften
ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste lokaler.
Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvisning af lokaler og
udendørsanlæg, herunder hvad der forstås ved et egnet lokale samt om opkrævning af gebyr.
Kapitel 7 - Tilskud til private lokaler m.v.
Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4
§ 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. 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.
Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan
anvise et egnet lokale.
Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller
lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler
fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis
folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et
egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte
et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.
§ 24. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et
almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets
anvendelse i øvrigt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til
et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende
lokale på egnen.
Stk. 3. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter
stk. 1 og 2 efter indstilling fra eller høring af udvalget.
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5
§ 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2,
3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til
aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres
aktivitetstimetal.
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud,
hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale.
Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler
fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres
andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og
instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget ud fra en konkret
vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private
lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der
ikke ydes tilskud til driftsudgifter til
1)

egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

2)
nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til
udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
3)
væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer
merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller
4)
nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser,
hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for
kommunalbestyrelsen.
Stk. 6. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, før
kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter stk. 5, nr. 4.
Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til
lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte et maksimum for
driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt hvad der
forstås ved en ny ansøgning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om,
hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og hvad der forstås ved et
egnet lokale.
§ 26. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et
lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere
eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et
lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet
passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. § 25, hvis der i
lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde
været tale om foreningens eget lokale m.v.
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Stk. 4. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter
stk. 1-3 efter indstilling fra eller høring af udvalget.
Fælles bestemmelser for tilskud til private lokaler m.v.
§ 27. Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt
lejrpladser, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse,
at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten.
Stk. 2. De i §§ 23 og 25 nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, skal være
privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.
§ 28. Folkeoplysningsudvalget kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud.
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilskuddet udbetales.
Kapitel 8 - Regnskab, revision og tilbagebetaling
§ 29. Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder
dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i
overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for
regnskabsaflæggelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og
revision af regnskaberne.
Stk. 5. Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte
nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v., herunder om digital aflæggelse af
regnskaber.
§ 30. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse
med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende
års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige
for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.
§ 31. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har
modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller
undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens
medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.
§ 32. Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan
kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven
periode.
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Kapitel 9 – Administration
Kommunalbestyrelsen
§ 33. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter
denne lov, der ikke er henlagt til anden myndighed.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver
lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og
indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning
m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.
Stk. 3. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med
anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for
lovens område og om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Er der i henhold til § 34 nedsat
et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, inden beslutningen træffes.
Stk. 5. Til brug for oplysning om virksomhed efter denne lov har kommunalbestyrelsen ret til
at indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte forening. Kommunalbestyrelsen kan
standse udbetalingerne eller tilbageholde disse, hvis en forening ikke overholder denne lovs
tilskudsbetingelser, jf. dog stk. 6.
Stk. 6. Foreligger den i § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, nævnte erklæring ikke, skal
kommunalbestyrelsen undlade at yde tilskud og anvise lokaler til foreningen.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde
disse samt fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis
kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at en forening, som er forpligtet til at indhente
børneattester efter regler udstedt i medfør af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse
med ansættelse af personale m.v., ikke indhenter sådanne attester.
Et nedsat folkeoplysningsudvalgs sammensætning og valgprocedure
§ 34. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et folkeoplysningsudvalg på mindst 7 medlemmer.
Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af
1)

et mindretal valgt af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer og

2)
et flertal, der består af en bredt sammensat repræsentation for den
virksomhed, der får tilskud efter kapitel 4 og 5.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal vælges eller udpeges tilforordnede til
folkeoplysningsudvalget, herunder hvem, deres antal og valgperioden. Eventuelle
tilforordnede har ikke stemmeret.
§ 35. Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og
senest inden 1. april i det efterfølgende år. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i
hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
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Stk. 2. Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til
folkeoplysningsudvalget. Personer, der har været medlem af folkeoplysningsudvalget i to hele
sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.
Stk. 3. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser,
som er fastsat i lov om kommunale valg.
Stk. 4. For at kunne indstilles eller vælges til folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at
den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til
folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller
anvisning af et lokale efter loven.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets
sammensætning, jf. § 34, om valg af udvalgets medlemmer og suppleanter samt om udøvelse
af folkeoplysningsudvalgets virksomhed.
§ 35 a. Er der ikke nedsat et folkeoplysningsudvalg i henhold til § 34, udøver
kommunalbestyrelsen udvalgets kompetencer efter § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 8, 1. og 2. pkt.,
§ 8, stk. 5, § 10, stk. 1, § 18, stk. 1, § 21, § 23, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2 og 3, § 28, § 37, stk. 3-5
og 9, og § 38, stk. 1 og 2.
Et nedsat folkeoplysningsudvalgs kompetencer og pligter
§ 36. Alle sager, der er henlagt til folkeoplysningsudvalget, skal forelægges
kommunalbestyrelsen til afgørelse, hvis de medfører forøgede udgifter for kommunen.
§ 37. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om udkast til regler
for tilskud m.v., jf. § 33, stk. 4.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om den samlede
beløbsramme, jf. § 6, om rammens fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af
beløbsrammer til særlige formål.
Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsningen af de områder, der er
nævnt i § 6, stk. 1.
Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed i
henhold til kapitel 4 og 5, jf. dog § 32.
Stk. 5. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en
bestemt afgrænset deltagerkreds, jf. § 8, stk. 5.
Stk. 6. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr
i henhold til § 22, stk. 4.
Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget afgiver indstilling eller udtalelse til kommunalbestyrelsen om
nedsættelse af lokaletilskud i henhold til §§ 24 og 26.
Stk. 8. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om væsentlige
merudgifter i henhold til § 25, stk. 5, nr. 4.
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Stk. 9. Folkeoplysningsudvalget påser, at tilskud ydet efter denne lov er anvendt i
overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 10. Stk. 1, 2 og 6-8 finder alene anvendelse, hvis der i henhold til § 34 er nedsat et
folkeoplysningsudvalg.
§ 38. Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere,
jf. kapitlerne 4, 5 og 7, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af
kommunalbestyrelsen fastsatte regler, jf. § 33, stk. 4.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for offentliggørelsen af de af
kommunalbestyrelsen fastsatte regler for at opnå tilskud m.v. til folkeoplysende virksomhed i
kommunen, herunder oversigter over lokaler m.v. Folkeoplysningsudvalget har endvidere
ansvaret for information, rådgivning, vejledning og administrativ hjælp til mindre og nye
initiativtagere samt til andre grupper med behov herfor.
Stk. 3. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget støtte private
bestræbelser på at tilrettelægge og gennemføre folkeoplysende virksomhed. Hvis der ikke ad
privat vej kan tilbydes sådan virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, skal
udvalget indstille til kommunalbestyrelsen, at der fremsættes kommunale tilbud i fornødent
omfang, eventuelt i samarbejde med andre sektorer eller kommuner.
Stk. 4. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, kan udvalget afgive udtalelse
og stille forslag til kommunalbestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører virksomheden efter
lovens kapitel 1. Et sådant udvalg skal afgive udtalelse i alle sager om de nævnte spørgsmål,
der forelægges af kommunalbestyrelsen.
§ 39. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, kan udvalget stille forslag til
kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg, og at en del af udvalgets beføjelser
overlades disse. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for et folkeoplysningsudvalgs
medlemskreds.
Udgifter til et nedsat folkeoplysningsudvalgs virksomhed
§ 40. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af
kommunalbestyrelsen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.
Stk. 2. For deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget eller dets underudvalg kan der ydes
medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
befordringsgodtgørelse m.v. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes
styrelse.
Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om vederlæggelse af folkeoplysningsudvalgenes
formænd.
Klagebestemmelser
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§ 41. Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens
meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og
myndigheder, som afgørelsen angår.
§ 42. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse af kommunalbestyrelsens
afgørelser kan indbringes for ministeren.
Kapitel 10 - Andre bestemmelser
§ 43. Deltagelse i virksomhed efter denne lov er ikke betinget af bopæl i den kommune, i
hvilken virksomheden finder sted.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med
undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
efter kapitel 4 fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er den kommune,
hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved begyndelsen af undervisningen,
studiekredsen og aktiviteten tilrettelagt som fleksibel tilrettelæggelsesform.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling fra en anden kommune for udgifterne til
undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
efter kapitel 4 for personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, men som ved
beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indgår i folketallet i den
anden kommune.
Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse for udgifter i
forbindelse med undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible
tilrettelæggelsesformer efter kapitel 4, herunder regler om opkrævning.
Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om mellemkommunal
udligning.
Stk. 5. En forening, som modtager tilskud efter kapitel 4, bortset fra § 8, stk. 2, skal oplyse
navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i
tilskudsberegningen. En forening skal desuden for deltagere, der har hjemsted i en anden
kommune, og som deltager i undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som
fleksible tilrettelæggelsesformer, oplyse personnummer, når deltagerne indgår i
tilskudsberegningen. Foreningen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret
vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen, herunder folkeoplysningsudvalget.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har et dansk personnummer,
kan indgå i tilskudsberegningen, jf. stk. 5, 2. pkt.
Kapitel 11 - Statstilskud
§ 44. Undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed og
medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende
folkeoplysende organisationer m.fl. Tilskud kan også ydes til kurser på voksenpædagogiske
centre.
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Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende
virksomhed.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige organisationer, der virker inden for lovens
område, til at fordele og administrere tilskuddene.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk.
1 og 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af
ordningen, herunder om udbetaling af forskud og tilbagebetaling af tilskud og opsparing af
ikke forbrugte beløb til brug i følgende finansår.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen,
forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger skal finde anvendelse ved
organisationernes administration af tilskud, jf. stk. 3.
Afsnit II - Distriktsforeninger m.v.
Kapitel 12
§ 45. Ved distriktsforeninger for børn og unge forstås foreninger m.v. med lokalforeninger i
flere kommuner, på Bornholm dog med flere lokalforeninger i Bornholms Kommune, som er
medlemmer direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Kredsforeninger og
lokalforeninger, der er medlemmer af en distriktsforening, er ikke distriktsforeninger.
Stk. 2. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for
lokalforeningernes medlemmer. Administrative sammenslutninger uden foreningsaktiviteter
betragtes ikke som distriktsforeninger.
Stk. 3. Foreningen skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af
lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen
ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have
direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med
ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen
på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i
udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Stk. 4. Det skal af foreningens vedtægt fremgå, i hvilken kommune foreningen er
hjemmehørende, og i hvilke kommuner foreningsarbejdet finder sted. Har de berørte
kommunalbestyrelser ikke truffet aftale om udpegning af en administrationskommune, er
administrationskommunen den, hvori foreningen er hjemmehørende.
Stk. 5. Kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, jf. stk. 4, træffer aftale med
kommunalbestyrelsen i administrationskommunen om anvisning af lokaler og
udendørsanlæg, om lokaletilskud, om eventuelt tilskud til foreningsarbejdet og om
fastsættelse af regler om afregning af tilskud, herunder tilbagebetaling af tilskud, jf. stk. 6-9.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, anviser de til formålet
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, til
foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i kapitel 6.
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Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, yder lokaletilskud til
foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i §§ 25-28.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, kan yde tilskud til
foreningsarbejdet for børn og unge.
Stk. 9. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, kan fastsætte regler om
afregning af tilskud, herunder om tilbagebetaling, til foreningsarbejdet for børn og unge.
Stk. 10. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om foreningsarbejdet for
børn og unge inden for loven og om den i stk. 3 nævnte erklæring.
Afsnit II a – Daghøjskoler
Kapitel 12 a
§ 45 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
1)
Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er
godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder
betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.
2)
Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning med folkeoplysende eller
beskæftigelsesfremmende sigte tilrettelagt for voksne.
3)
Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller
beskæftigelsesfremmende virksomhed.
4)
Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til
folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens
godkendelse.
5)
En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder
tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige
oplysninger meddelt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved
daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er
fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder
om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.
Afsnit III – Folkeuniversitetet
Kapitel 13
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§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisningsog foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.
§ 47. Undervisningsministeren nedsætter et Folkeuniversitetsnævn, der har det overordnede
økonomiske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed, jf. § 48.
Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnet består af 13 medlemmer, der beskikkes på følgende måde:
1)
3 medlemmer udpeges af undervisningsministeren, sådan at 1 medlem med
særlig ekspertise i formidling udpeges efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd og 2
medlemmer udpeges efter indstilling fra de statslige forskningsråd, og formanden udpeges af
undervisningsministeren blandt disse 3 medlemmer,
2)
5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra
folkeuniversitetsvirksomhederne i universitetsbyerne, og
3)
5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra
folkeuniversitetsvirksomhederne uden for universitetsbyerne.
Stk. 3. Beskikkelsesperioden er 3 år, dog beskikkes formanden første gang for 4 år.
Genbeskikkelse kan finde sted 1 gang. Fratræder et medlem inden udløbet af
beskikkelsesperioden, foretages ny beskikkelse for den resterende del af
beskikkelsesperioden.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan fra Folkeuniversitetsnævnet indhente oplysninger om
alle forhold vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden og kan fastsætte regler om formen
for afgivelse af oplysninger, herunder i særlige digitale formater. Undervisningsministeren
kan fastsætte nærmere regler om Folkeuniversitetsnævnets øvrige virke og
sekretariatsbetjening, herunder om ansættelse af en folkeuniversitetsrektor.
§ 48. Folkeuniversitetsvirksomheden udøves under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet,
jf. § 47. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om
folkeuniversitetsvirksomhedens udøvelse.
Stk. 2. Folkeuniversitetsvirksomheden er underlagt forvaltningsloven, lov om offentlighed i
forvaltningen, lov om offentlige myndigheders registre 1) og lov om offentlige arkiver m.v.
§ 49. Staten yder tilskud til udgifter til aflønning m.v. af forelæsere og lærere,
rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse
fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal mindst udgøre 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af
lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.
Stk. 3. Tilskud, jf. stk. 1, udbetales til Folkeuniversitetsnævnet, der fordeler tilskuddet til
folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne. Undervisningsministeren kan
fastsætte nærmere regler om tilskud og fordeling af tilskud, herunder om udbetaling af
forskud m.v.
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Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for og revision af
regnskabet for folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne.
§ 50. 2) Universiteterne og andre højere uddannelsesinstitutioner, jf. universitetsloven og
lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed
for folkeuniversitetsvirksomheden. Udgifterne herved afholdes af de pågældende
universiteter og institutioner. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling ... (Udeladt) 3)
... kan fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 2. Hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan tilvejebringes de fornødne lokaler til
folkeuniversitetsvirksomheden, anviser kommunalbestyrelsen lokaler efter bestemmelserne i
§ 21 og § 22, stk. 1-3 og 6.
§ 51. Klage over afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden, kan
inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Folkeuniversitetsnævnet.
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageberettigede og klagetemaer,
idet dog regler om klageberettigede og klagetemaer vedrørende benyttelse af
universitetslovsinstitutionernes lokaler kan fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi
og udvikling. 4)
Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnets afgørelser i henhold til stk. 1 og andre beslutninger og
afgørelser, som træffes af Folkeuniversitetsnævnet, kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Afsnit IV - Fælles bestemmelser
Kapitel 14 - Løn og forsøg
§ 52. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udarbejder regler og kan
herudover indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, jf. kapitel 4
og 13.
§ 53. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og
udviklingsarbejde inden for lovens område.
Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde m.m. inden for
lovens område.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk.
2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af ordningen,
herunder om udbetaling af forskud og tilbagebetaling af tilskud og opsparing af ikke
forbrugte beløb til brug i følgende finansår.

Kapitel 15 - Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
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§ 54. Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 2, og har virkning for ansøgninger
om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2001. Bestemmelserne i kapitel 13 om
Folkeuniversitetet har dog virkning fra den 1. august 2000, bortset fra § 50, stk. 2.
Stk. 2-8. (Overgangsbestemmelser - udeladt)
§ 55. (Vedrører anden lov - udeladt)
§ 56. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Ved § 30 i lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet ændredes § 50,
stk. 1, 1. og 3. pkt. og § 51, stk. 1, 2. pkt. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.
Ved § 1 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri
ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse
med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love ændredes titlen, § 2, stk. 2, nr. 2, § 8,
stk. 1, 1. pkt., § 21, stk. 4, 1. og 3. pkt., § 23, stk. 1 og 2, § 25, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 27, stk. 1,
§ 29, stk. 1, 2 og 5, § 30, § 31, stk. 1, § 32, 33, stk. 5, 1. og 2. pkt., § 37, stk. 4, og § 38, stk. 1,
ophævedes § 2, stk. 2, nr. 3, § 3, stk. 2 og 3, samt § 29, stk. 3, 2. pkt., nyaffattedes§ 6, § 10,
stk. 1, § 11, § 13, § 31, stk. 2, og § 37, stk. 3, samt indføjedes afsnit II a (kapitel 12 a med § 45
a). Loven har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 8-10. .... (udeladt).
Stk. 2-4. (Vedrører daghøjskoler - udeladt)
§8
Stk. 1. § 1, nr. 2-4 og 9-19 træder i kraft den 1. april 2002, jf. dog stk. 2. § 1, nr. 5-8, træder i
kraft den 1. juli 2002 med virkning for tilskud for finansåret 2003 og senere, jf. dog stk. 3.
Stk. 2-3. (udeladt)
§§ 9-10
(Vedrører andre love - udeladt)
§ 11
(Vedrører daghøjskoler - udeladt)
Ved § 1 i lov nr. 1224 af 27. december 2003 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og lov om ungdomsskoler (Frivilliggørelse af
folkeoplysningsudvalgene) ændredes § 8, stk. 3, 2. pkt., § 24, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1-3,
overskriften til § 34, § 34, stk. 1, 1. pkt., overskriften til § 36, § 38, stk. 3, 1. pkt. og
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overskriften til § 40, nyaffattedes § 22, stk. 4, § 25, stk. 6, § 33, stk. 4, § 38, stk. 4 og § 39
samt indføjedes § 24, stk. 3, § 26, stk. 4, § 35 a, og § 37, stk. 10. Loven har følgende
ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalg, der er nedsat efter §§ 34 og 35 i folkeoplysningsloven,
videreføres indtil udgangen af indeværende valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan dog med
virkning fra den 1. januar 2004 eller senere i indeværende valgperiode beslutte at nedlægge
folkeoplysningsudvalget. Kommunalbestyrelsen fastsætter, fra hvilket tidspunkt
folkeoplysningsudvalget skal nedlægges. Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og pligter
overgår fra dette tidspunkt til kommunalbestyrelsen.

Ved § 1 i lov nr. 1227 af 27. december 2003 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ændredes § 11, stk. 4, og § 44, stk. 5. Loven trådte i
kraft den 1. januar 2004.

Ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte
til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på
Undervisningsministeriets område (Konsekvenser som følge af kommunalreformen)
ændredes § 2, stk. 3, § 3, § 5, stk. 7, § 16, stk. 2, 1. pkt., overskriften til kapitel 6, § 22, stk. 2,
stk. 5, 2. pkt. og stk. 6, § 23, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, § 25, stk. 2 og stk. 7, 2. pkt.,
§ 33, stk. 2, 1. pkt. og stk. 4, § 38, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 43, stk. 3 og § 45 a, stk. 1, nr. 1, 4
og 5, stk. 2 og stk. 3, nyaffattedes overskriften til afsnit II og § 45 samt indsattes § 21, stk. 1
og stk. 2, (hvorefter de hidtidige stk. 2-4 bliver stk. 3-5). Loven har følgende ikrafttrædelsesog overgangsbestemmelser:
§ 11
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2-3. (Vedrører produktionsskoler – udeladt)
Stk. 4. Lovens § 2 har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning for finansåret
2007 og senere.
Stk. 5. For 2007 yder Undervisningsministeriet tilskud til kommuner, hvori en daghøjskole,
hvortil amtsrådet har ydet tilskud i 2006, er beliggende. Tilskuddet udbetales med et beløb,
som svarer til amtskommunens tilskud i 2006 opregnet til 2007-pris- og lønniveau.

- 22 AARHUS KOMMUNE – SPORT & FRITID

Ledermappen Vejledning om Voksenundervisning m.v.
GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSE

Den. 12/11-2018

Ved § 1 i lov nr. 1593 af 20. december 2006 om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (Fleksible tilrettelæggelsesformer) nyaffattedes § 2,
stk. 2, nr. 1, § 7, stk. 2 og § 11, stk. 5, ændredes § 4, stk. 2, nr. 5, § 8, stk. 2, 1. pkt., § 12, § 35
a, § 37, stk. 5, § 43, stk. 2-5 og § 43, stk. 2, 2. pkt. samt indsattes nyt 5. pkt. i § 8, stk. 2 og § 8,
stk. 3 og stk. 4, (hvorefter det hidtidige stk. 4 bliver stk. 5). Loven trådte i kraft den 1. januar
2007.

1.1 - Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning
og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
(folkeoplysningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006
Kapitel 1

Folkeoplysende forening

Kapitel 2

Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde

Kapitel 3

Den folke oplysende voksenundervisning og tilskud hertil, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 4

Kapitel 4

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud hertil, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 5

Kapitel 5

Anvisning af lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 6

Kapitel 6

Tilskud til private lokaler m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 6

Kapitel 7

Kommunalbestyrelsens udøvelse af folkeoplysningsudvalgets kompetencer

Kapitel 8

Aflæggelse af regnskab

Kapitel 9

Mellemkommunale betalinger

Kapitel 10

Ikrafttræden

I medfør af § 5, stk. 9, § 8, stk. 4, § 13, § 20, § 22, stk. 6, § 23, stk. 3, § 25, stk. 7, § 29, stk. 5,
og § 43, stk. 4, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005
og lov nr. 1593 af 20. december 2006, fastsættes:
Kapitel 1 - Folkeoplysende forening
§ 1. En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:
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1) Foreningens formål.
2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
4) Foreningens hjemsted.
5) Betingelser for medlemskab.
6) Tegningsret for foreningen.
7) Procedure for vedtægtsændringer.
8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.
Kapitel 2 - Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde
Fællesregler
§ 2. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at yde tilskud til virksomhed, der hører under
anden lovgivning.
Stk. 2. Den virksomhed, der tilbydes, skal bygge på fællesskab, jf. folkeoplysningslovens § 1.
Stk. 3. Hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private
kommercielle virksomheder, skal folkeoplysningsudvalget være særligt opmærksom på
folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse, når den støtteberettigende
virksomhed vurderes, herunder når kommunalbestyrelsen fraviger reglen i § 3, stk. 2.
Kapitel 3 - Den folke oplysende voksenundervisning og tilskud hertil, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 4
§ 3. Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af
emner. Der kan således ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet
er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning,
forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.
Stk. 2. Der kan, jf. dog stk. 3, ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for
spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra
folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk
undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der
ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2
nævnte begrænsninger.
§ 4. Den folkeoplysende voksenundervisning skal annonceres offentligt og være åben for alle,
jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 4.
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§ 5. Er der knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, skal et eventuelt overskud
opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område, og det skal
fremgå af annonceringen, hvor stor deltagerbetalingen er.
Stk. 2. Debatskabende aktiviteter skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere
samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.
Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet.
Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der
inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af
arrangementet.
Stk. 3. Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger,
organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de
udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf skal fremgå
foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet.
Stk. 4. Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et debatskabende
arrangement efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forud for tilskudsåret, jf.
folkeoplysningslovens § 33, stk. 4, fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en
udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 pct. ramme, og kan beslutte, at visse
udgiftstyper ikke skal dokumenteres.
Stk. 5. Puljen til debatskabende aktiviteter kan ikke anvendes til:
1) Befordring af deltagere.
2) Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.
4) Entreudgifter for deltagere.
§ 6. Deltagere i fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Undervisning tilrettelagt fleksibelt skal have til formål at styrke udviklingen af et aktivt
medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Fleksible
tilrettelæggelsesformer skal tillige adskille sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og
tilrettelæggelsesformer.
Stk. 3. Er fleksible tilrettelæggelsesformer tilrettelagt som fleksibel læring (fjernundervisning),
skal mindst 30 pct. af undervisningstimerne for det enkelte hold gennemføres i fællesskab, jf.
§ 2, stk. 2.
Stk. 4. Fleksible tilrettelæggelsesformer er ikke bundet til de i medfør af
folkeoplysningslovens § 52 fastsatte regler om aflønning af lærere og ledere. Lederhonoraret
kan højst udgøre 20 pct. af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.
Stk. 5. Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med fleksible
tilrettelæggelsesformer efter stk. 1.
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Kapitel 4 - Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud hertil, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 5
§ 7. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemte og samfundsengagerende
aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede
kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres
arbejdsindsats, og anden deltagerbetaling.
Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette
efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb.
Stk. 4. Ydes tilskud til specifikke formål, skal tilskuddet anvendes til disse formål. Tilskuddet
kan udbetales efter regning, når aktiviteten har været afholdt.
Kapitel 5 - Anvisning af lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, jf.
folkeoplysningslovens kapitel 6
§ 8. Kommunalbestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, samle anvisningen af lokaler
m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller, dog således at der tages hensyn til, at
deltagerne får rimelige transportafstande. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder,
weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til
rådighed, ikke udnyttes fuldt ud.
Stk. 2. Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i
rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og
hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted.
Stk. 3. Skal et lokale m.v. i den periode, hvori det af folkeoplysningsudvalget er anvist til
folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til dets primære brug, skal
kommunalbestyrelsen i så god tid som muligt varsle det til foreningen, der har fået stillet
lokalet til rådighed.
Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte
lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang,
eller hvis de regler, der er fastsat af ejerne af lokalerne, jf. folkeoplysningslovens § 21, stk. 1,
for brug af lokalerne, overtrædes.
§ 9. Hvis kommunalbestyrelsen, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, opkræver et gebyr for
brug af anviste lokaler, kan kommunalbestyrelsen graduere gebyret for brug af anviste
lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end
voksne.
Kapitel 6 - Tilskud til private lokaler m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 6
Den folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens kapitel 4
§ 10. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk. 1, ydes til følgende driftsudgifter:
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1) Egne, almindelige lokaler:
a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det
pågældende lokale.
b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt
fornødent tilsyn.
2) Lejede, almindelige lokaler:
a) Det aftalte lejebeløb.
b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning,
belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal
fradrages inden beregning af lokaletilskud.
§ 11. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2007, jf. § 10, stk. 1, 105,00 kr. pr. time for
almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75 pct. af
det nævnte beløb pr. time.
Stk. 2. Efter 2007 reguleres beløbet efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved
regulering af statens generelle tilskud til kommuner.
Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 10, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter
folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.
§ 12. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk.
1, til almindelige lokaler, hvis der til brug for foreningen kan anvises et egnet lokale. Lokalet
skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl. 8.00 - 17.00 eller 17.00 - 8.00, som
foreningen har søgt om lokaletilskud til.
Stk. 2. Foreningen kan ikke inden for de nævnte tidsrum i stk. 1 kræve at få anvist et bestemt
lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og
standard skal svare til undervisningens indhold.
Stk. 3. Hvis foreningen søger om tilskud hen over tidsintervallerne i stk. 1, kan
kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale i det
tidsrum, der er søgt om tilskud til.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5
§ 13. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:
1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det
pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.
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b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt
fornødent tilsyn.
2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
a) Det aftalte lejebeløb.
b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning,
belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal
fradrages inden beregning af lokaletilskud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:
1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.
2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil,
herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
3) Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod
betaling.
Stk. 4. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i stk. 1-3,
idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1 1/4 time om ugen pr. 5
medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.
Stk. 5. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og
squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.
§ 14. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2007, jf. § 13, stk. 1, 210,05 kr. pr. time for
haller, bortset fra ridehaller, og 105,00 kr. pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er
kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr.
time.
Stk. 2. Efter 2007 reguleres beløbene efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved
regulering af statens generelle tilskud til kommuner.
Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 13, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter
folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud,
hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale.
Stk. 2. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:
1) Fra nye foreninger.
2) Om nye lokaler.
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3) Om udvidelse af timetal.
4) Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra
kommende krav.
Stk. 3. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men
for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed
for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal
være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal
lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.
Kapitel 7 - Kommunalbestyrelsens udøvelse af folkeoplysningsudvalgets kompetencer
§ 16. Er der ikke nedsat et folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningslovens § 34,
udøver kommunalbestyrelsen udvalgets kompetencer efter § 2, stk. 3, § 8, stk. 3 og 4, § 11,
stk. 3, § 14, stk. 3 og § 15, stk. 1.
Kapitel 8 - Aflæggelse af regnskab
Aflæggelse af regnskab for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud til private lokaler m.v.
§ 17. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud efter
folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, til debatskabende aktiviteter, jf. dog stk. 3, og tilskud efter
folkeoplysningslovens § 8, stk. 3, til fleksible tilrettelæggelsesformer samt tilskud til frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud til private lokaler m.v. sker efter de regler,
som er fastsat af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i sine tilskudsregler fastsætte, at foreningerne skal aflægge
selvstændige regnskaber for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, for
debatskabende aktiviteter og for fleksible tilrettelæggelsesformer.
Stk. 3. Hvis en forening ikke eller kun delvist har brugt de midler, der afsættes, jf.
folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler til
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre uforbrugte midler
til debatskabende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, overføres til næste års
pulje.
Stk. 4. Ved dokumentation for deltagerbetaling oplyses størrelsen af den samlede
egenbetaling.
Revision
§ 18. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning
kontrolleres på betryggende måde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen
valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller
statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af
kommunens revision.
Stk. 4. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse
med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer
regnskabet.
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Kapitel 9 - Mellemkommunale betalinger
§ 19. Kommunalbestyrelsen kan, jf. folkeoplysningslovens § 43, stk. 2, kræve godtgørelse fra
deltagernes hjemstedskommune for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og
fleksible tilrettelæggelsesformer efter folkeoplysningslovens kapitel 4.
Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået aftale om godtgørelsens størrelse med
deltagernes hjemstedskommune, herunder at der ikke skal betales godtgørelse, anvendes
følgende takster pr. undervisningstime for undervisning, studiekredse og fleksible
tilrettelæggelsesformer, der påbegyndes i perioden 1. januar til 31. december 2007:
1) Undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer 7,20 kr.
2) Deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne 50,15 kr.
Stk. 3. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisningens start, der er afgørende
for, hvilken kommune der skal betale.
Stk. 4. For undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer, der påbegyndes
efter den 31. december 2007, reguleres beløbene efter stk. 2 med den procentsats, der
anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner.
§ 20. Mellemkommunale regninger kan først udsendes efter undervisningens afholdelse.
Stk. 2. Mellemkommunale betalinger for virksomhed i et kalenderår skal være afregnet med
deltagernes hjemstedskommuner senest den 31. december i det efterfølgende år.
Kapitel 10 - Ikrafttræden
§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for ansøgninger om
tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2007.
§ 22. Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 2002 om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
(folkeoplysningsbekendtgørelsen) ophæves, men har dog fortsat virkning for tilskud m.v., der
vedrører finansåret 2006 og tidligere.
Undervisningsministeriet, den 19. december 2006
P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør/Jørgen Petersen
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1.2 - Resumè af Folkeoplysningsloven
Den folkeoplysende voksenundervisning m.v.
Folkeoplysningsloven og den tilhørende bekendtgørelse indeholder de overordnede
bestemmelser, mens den enkelte kommune selv i et samarbejde med et lokalt nedsat
folkeoplysningsudvalg fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskud til virksomhed
inden for lovens område.
Folkeoplysningsudvalget
sammensættes af et flertal af brugerrepræsentanter og et mindretal af byrådsmedlemmer.
Udvalget har en betydelig indflydelse på beslutningerne omkring den lokale
folkeoplysningsvirksomhed, lokaleanvisningen og fordeling af tilskud til de enkelte ansøgere
på baggrund af budgettet, som er tildelt af kommunalbestyrelsen. Desuden skal udvalget
afgive udtalelse i alle sager, der skal forelægges kommunalbestyrelsen. Udvalget kan
ydermere afgive udtalelser og stille forslag i forbindelse med afsnit I.
Lovens formål
er med respekt for forskellige holdninger at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie
folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres
idégrundlag.
Rammebeløb.
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:
1.

den folkeoplysende voksenundervisning (kapitel 4).

2.

det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (kapitel 5).

Tilskudsberettigede.
Virksomheden skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt for at være
tilskudsberettiget. Forvaltningen har udarbejdet standardvedtægter, der kan anvendes efter
ønske. Såfremt man selv foretrækker at udarbejde sine vedtægter, skal man sikre sig. at disse
indeholder de punkter, der fremgår af standardvedtægterne.
En folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning, skal have en bestyrelse, der
består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
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medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Desuden skal deltagerne sikres mulighed
for indflydelse på virksomheden via en plads i bestyrelsen
Tilrettelæggelsesformer
I forbindelse med den folkeoplysende voksenundervisning ydes der tilskud til undervisning,
studiekredse og foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter samt undervisning
tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne samt og for børn og voksne
sammen efter følgende retningslinjer:
Undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed.
Tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed er bundet til nedbringelse af
udgifterne til aflønning af lærere, foredragsholdere og ledere. Aflønningen skal være i
overensstemmelse med de centralt fastsatte regler, som fremgår af lønbekendtgørelsen.
Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og der skal være tilknyttet en
deltagerbetaling.
Debatskabende aktiviteter (10%-puljen).
Udgifter til debatskabende aktiviteter kan, med visse begrænsninger, afregnes på andre
udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en
bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme og de skal rette sig mod brede
målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for
fællesskabet og skal tilrettelægges således, at der i arrangementet foregår en debat, der
inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som hovedbestanddelen af
arrangementet. Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer,
institutioner m.v. Aktiviteterne skal annonceres offentligt og være åbne for alle. Det er ikke
en betingelse, at der er tilknyttet en deltagerbetaling.
Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.
Tilskud til undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre
36% af det samlede undervisningstilskud. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille
sig fra den traditionelle undervisning og kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne
studieværksteder, workshops, “Spørg specialisten” og it-baseret fjernundervisning. Ved
fjernundervisning skal mindst 30% af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.
Tilskuddet kan anvendes til følgende udgiftstyper: løn (ikke bundet af lønbekendtgørelsen),
lederhonorar (højst 20% af udgifterne), udgifter til internetadgang til undervisere i
forbindelse med fjernundervisning, undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi,
annoncering samt lokaleudgifter. Der er ikke fastsat et loft over hvor store beløb, der kan
anvendes pr. hold eller time, men der kan fastsættes lokale regler herom (Århus Kommune
følger KL’s anbefalinger, hvor der bliver fastsat et årligt loft). Aktiviteterne skal foregå på hold,
annonceres offentligt, være åbne for alle og der skal være tilknyttet en deltagerbetaling.
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Tilskudsgrundlaget
er de afholdte og godkendte tilskudsberettigede lønudgifter/foredragshonorarer samt
udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.
Foreløbig tilskudsberegning
Det foreløbige tilskud beregnes på grundlag af de afholdte og godkendte tilskudsberettigede
lønudgifter/foredragshonorarer og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, som fremgår
af de sidst modtagne regnskaber (forrige år i forhold til tilskudsåret). Tilskuddene fordeles
forholdsmæssig ud fra det beløb, der er til rådighed for området Af tilskuddet skal der
reserveres 10% til debatskabende aktiviteter. Halvdelen af det foreløbige tilskud udbetales i 4
rater pr. 1. januar, 1. februar, 1. marts og 1. april.
Endelig tilskudsberegning.
Det endelige tilskud beregnes på grundlag af de afholdte og godkendte tilskudsberettigede
lønudgifter/foredragshonorarer og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, som fremgår
af regnskaberne for året forud for tilskudsåret (afleveringsfrist 1. april i tilskudsåret).
Tilskuddene fordeles forholdsmæssig ud fra det beløb, der er til rådighed for området. Af
tilskuddet skal der reserveres 10% til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet udbetales i 4 rater
pr. 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december efter fradrag af de 4 udbetalte
rater i første halvår.
Egenforvaltning.
Den enkelte forening træffer selv beslutning om deltagerbetalingen, ansættelse og
afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, emnevalg (inden for lovens rammer)
og tilrettelæggelsesform, andre aktiviteter, kursuslængde og holdstørrelser (dog højst 7
deltagere ved handicap- og instrumentalundervisning).
Lokaler.
I henhold til folkeoplysningsloven skal egnede, ledige lokaler og udendørsanlæg, der tilhører
kommunen, regionen og staten eller lokaler, der benyttes til udbud af visse uddannelser og er
beliggende i kommunen, anvises til virksomhed inden for denne lovs område.
Såfremt egnede offentlige lokaler og anlæg ikke kan anvises til undervisning m.v. ydes der
efter kommunalt fastsatte regler tilskud til driftsudgifter til private lokaler, der ejes eller lejes
af oplysningsforbundene.
Byrådet kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang man ønsker at opkræve gebyr
for anviste lokaler m.v. De beløb, der opkræves i gebyr, skal anvendes inden for den
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folkeoplysende voksenundervisning til nedbringelse af udgifterne ved brug af egne eller
lejede lokaler.
Tilbagebetaling.
I det omfang det i forbindelse med regnskabsaflæggelsen viser sig, at tilskudstilsagnet
overstiger 1/3 (8/9 ved undervisning af handicappede og 5/7 ved instrumentalundervisning)
af foreningens samlede tilskudsberettigede lønudgifter, skal der ske tilbagebetaling. Ved
opgørelsen af foreningens samlede tilskudsberettigede lønudgifter kan et foredragshonorar
højst indgå med et beløb, der svarer til 6 lærerlønstimer.
Har foreningen anvendt en del af tilskudstilsagnet til fleksible tilrettelæggelsesformer (højst
36%) er tilskudsbrøken 1/3 (8/9 ved tilrettelæggelse for handicappede), af foreningens
tilskudsberettigede udgifter. Ved opgørelse af disse udgifter kan der højst medregnes et
beløb pr. time, der fastsættes årligt og udmeldes af KL.
I henhold til lovgivningen skal der afsættes 10% af tilskudstilsagnet til debatskabende
aktiviteter. Såfremt foreningen ikke eller kun delvist anvender disse midler, skal der ske en
tilbagebetaling. Midlerne kan med andre ord ikke overføres til undervisningsformål.
Der kan ligeledes blive tale om tilbagebetaling af tilskud, der ikke er anvendt i
overensstemmelse med de fastsatte regler.

1.3 - Ansøgnings- og afleveringsfrister
Ansøgning om:
- tilskud til særlige grupper

løbende

Aflevering af:
- regnskab, statistik og beretning
- oplysninger om udenbys deltagere
og handicappede deltagere
- lønindberetninger m.m.

1/4
januar og juli
Se 5.0

Det skal i øvrigt bemærkes, at folkeoplysningsudvalget har besluttet, at ansøgninger og
afleveringsmateriale er rettidigt modtaget, såfremt det er forvaltningen i hænde senest første
hverdag efter ansøgnings- og afleveringsfristens udløb enten med morgenposten eller
afleveret i forvaltningens postkasse senest kl. 8.00. Denne definition svarer til den juridiske
sædvane på området.
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Foreninger
2.0 - Principper for godkendelse af foreninger
Den folkeoplysende voksenundervisning skal være etableret af en
folkeoplysende forening med vedtægt, jfr. lovens § 3.
Foreningen modtager hvert år omkring årsskiftet et registreringsskema
(side 2.0.1), som er udfyldt af forvaltningen med de senest registrerede
oplysninger. Skemaet skal gennemgås for eventuelle ændringer, som
anføres på side 3 og 4 og de tilsvarende felter på side 1 og 2 streges ud.
Herefter underskrives skemaet af samtlige anførte personer hvorefter det
returneres til forvaltningen. Skemaet skal indsendes umiddelbart efter
generalforsamlingen og senest sammen med regnskabsskemaet for det
foregående år, hvor fristen er 1. april. På dette grundlag udskrives der et
nyt registreringsskema til opbevaring af oplysningsforbundet. Af skemaet
fremgår bl.a. følgende oplysninger:
•

•
•
•

•
•

Foreningens bestyrelse, der skal bestå af mindst 5 personer, jfr. § 4,
stk. 2, nr. 3. Bestyrelsen vælger, som ansvarlige for virksomheden, en
kontaktperson, som forvaltningen af praktiske grunde kan henvende sig til.
Foreningens formål, jfr. lovens § 4, stk. 2, nr. 1 (vedtægtens §-nr. er
an- ført).
Deltagerindflydelse på virksomhedens ledelse, jfr. lovens § 4, stk. 2,
nr. 4 (vedtægtens §-nr. er anført).
Angivelse af hvem eventuelle aktiver tilfalder ved foreningens ophør.
Et
overskud skal anvendes inden for folkeoplysningslovens område eller
til
almennyttige formål, jfr. lovens § 5, stk. 3 (vedtægtens §-nr. er
anført).
Tilknytning til en landsorganisation, der modtager statstilskud, jfr.
lovens § 12.
Revisoroplysninger. Revisoren skal være uvildig.
Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud m.v. i en angiven periode,
hvis tilskudsreglerne ikke overholdes.
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2.1 - Vedtægter
I henhold til lovens § 3, stk. 1 skal den frie folkeoplysende virksomhed være
etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt for at være
tilskudsberettiget eller få anvist offentlige lokaler. Vedtægten skal, jfr.
bekendtgørelsens § 1, indeholde oplysninger om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningens formål.
Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsemedlemmer.
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
Foreningens hjemsted.
Betingelser for medlemsskab.
Tegningsret for foreningen.
Procedure for vedtægtsændringer.
Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.
Såfremt foreningen ikke selv ønsker at udfærdige sin vedtægt, kan man
anvende den af forvaltningen udarbejdede standardvedtægt (se side 2.1.1
med bilag), hvor bl.a. ovennævnte punkter er indarbejdet.

2.1.1 - Standardvedtægt
Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.
Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
Vedtægt for xxxx forening
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er xxx
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.
§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er xxx
Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter
folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.
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§ 3. Foreningens drift.
Foreningens drift finansieres ved xxx
Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til
anvendelse inden for lovens område.
§ 4. Medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages xxx.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit
kontingent senest xxx måned efter, at der er rykket for det.
§ 5. Kontingent.
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.
§ 6. Foreningens ledelse.
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
§ 7. Generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i xxx måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens
bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på
under xxx kr. pr. år. jf. § 10
Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og
som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
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Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en
stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel
stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad eller ved
særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I
indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge
før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal
indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på
generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved
stemmelighed foretages omvalg.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det,
eller når mindst xxx medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de
punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14
dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af xxx personer samt en deltager i den folkeoplysende
virksomhed
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved den første generalforsamling vælges xx medlemmer samt xx
suppleanter for en periode af 2 år og xx medlemmer og xx suppleanter for
en periode af 1 år.
Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed skal tilbydes en plads i
bestyrelsen. De vælges for et år ad gangen. Valget finder sted umiddelbart
før generalforsamlingen på et valgmøde for deltagerne i den
folkeoplysende virksomhed. Bestyrelsen sørger for, at dette valgmøde
finder sted.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
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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, samt
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
samt
3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger
eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at
stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan byrådet fravige
habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når byrådet
skønner, at en fravigelse ikke vil medføre at uvedkommende interesser får
mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende
forening.
§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og
dokumentation for virksomheden.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i
det forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen sørger for, at der afholdes valgmøde for deltagerne i den
folkeoplysende virksomhed umiddelbart før generalforsamlingen
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes
mindst 4 gange årligt og når formanden finder det fornødent eller når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med
angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som
underskrives af formanden, næstformanden og referenten.
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Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er tilstede.
§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen indsender senest den 1. oktober hvert år et registrerings- og
ansøgningsskema for det efterfølgende år.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Ved samlede tilskud på under 450.000 kr. revideres regnskabet af en af
generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem
af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje
eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af
bestyrelsesmedlemmerne.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med vedlagte
regnskabsinstruks for foreninger, der modtager tilskud på under 450.000 kr.
Århus Kommune foretager stikprøve kontrol.
Ved samlede tilskud på 450.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en
af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
§ 11. Tegning
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i
forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
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Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete situationer give skolelederen en
bemyndigelse til at tegne foreningen.
§ 12. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen
eller tilskudsmodtagerne her modtaget efter denne lov, hvis
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse,
der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens
medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter
folkeoplysningsloven.
§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de
afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommune før de er
gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.
§ 14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde
som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
folkeoplysningslovens område.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den
På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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2.1.2 - Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:
Ad § 1:
Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 6 være
hjemmehørende i tilskudskommunen.
Ad § 2:
Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 1 have formuleret
et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Foreningen
må ikke oprettes og drives i kommercielt øjemed jf. folkeoplysningsloven §
5 stk. 3. Den skal være almennyttig og kontinuerlig jf. folkeoplysningsloven
§ 4 stk. 2 nr. 7, og den skal have en folkeoplysende voksenundervisning, der
som udgangspunkt skal være åben for enhver jf. folkeoplysningsloven § 4
stk. 2 nr. 5.
Ad § 3:
I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud, der er
opstået gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter
folkeoplysningsloven tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse
inden for lovens område. I forslag til vedtægter anbefales det, at overskud
af enhver art skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden
for lovens område, da det kan være vanskeligt at vurdere, hvor et evt.
overskud kommer fra.
Ad § 4:
Vedtægterne bør kun indeholde bestemmelser om aktive medlemmer. Der
kan ikke modtages støtte til passive medlemmer.
Ad § 6:
Generalforsamlingen skal være den øverste myndighed. Det betyder, at alle
spørgsmål, der ikke efter vedtægterne endeligt skal afgøres på anden måde,
kan indbringes for generalforsamlingen.
Ad § 7:
Der skal afholdes generalforsamling en gang om året umiddelbart efter
udarbejdelse af regnskab, og hvis der i øvrigt er behov for det.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen i overensstemmelse med
reglerne i vedtægterne
Ad § 8:
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer jf. folkeoplysningsloven § 4 stk.
2, nr. 3. Der bør altid være et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.
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Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Folkeoplysningsloven giver
også mulighed for at medlemsorganisationer, der står bag foreningen, kan
udpege medlemmerne jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2, nr. 3.
Såfremt deltagerne i den folkeoplysende virksomhed ønsker det, skal der
gives dem mulighed for en plads i bestyrelsen jf. folkeoplysningsloven § 4
stk. 2 nr. 4
Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen bør medlemmerne vælges/udpeges
på skift.
Habilitetsreglerne findes i folkeoplysningslovens § 5 stk. 4.
Ad § 9:
Bestyrelse skal i følge folkeoplysningsloven § 5 stk. 2 være ansvarlig over for
byrådet for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og
for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Århus Byråd har besluttet, at der kun stikprøvevis skal indsendes en årlig
beretning for foreningens virksomhed jf. folkeoplysningslovens § 5 stk. 8.
Ad § 10:
Der vedlægges en regnskabsinstruks.
Ad § 11:
I følge bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og
frivillig folkeoplysende foreningsarbejde § 1 nr. 6 skal vedtægterne
indeholde bestemmelse om tegningsret.
Ad § 12:
I følge folkeoplysningslovens § 31 stk. 2 hæfter bestyrelsens medlemmer
personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har
modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som
forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke
personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
Ad § 14:
I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud , der er
opstået gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter
folkeoplysningsloven tilfalde almennyttige formål ved foreningens
opløsning.
I forslag til vedtægter anbefales det, at evt. overskud af enhver art skal
anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område
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ved foreningens opløsning, da det kan være vanskeligt at opgøre, hvor et
overskud stammer fra.
Relevante paragraffer fra folkeoplysningsloven:
§ 3.
Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende
forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigede eller
kunne få anvist offentlige lokaler.
§ 4.
En folkeoplysende forening er
1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf.
kapitel 4, eller
2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf.
kapitel 5.
Stk. 2.
En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal
1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af
vedtægten,
2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller
udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag
foreningen,
4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i
bestyrelsen,
5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som
udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 5,
6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
Stk. 3.
En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal
1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af
vedtægten,
2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
3) have en bestyrelse,
4) være demokratisk opbygget,
5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens
formål,
7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
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§ 5.
En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en vurdering af foreningens
hovedvirksomhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en
folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde.
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af
det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og
dokumentation for virksomheden.
Stk. 3.
En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt
øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved
foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende
forening til anvendelse inden for lovens område. Ved en folkeoplysende
forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved
deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde
almennyttige formål.
Stk. 4.
Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
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.
Stk. 5.
Stk. 4, 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, jf. § 4, stk. 3.
Stk. 6.
Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt
omfang, og når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil
medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke
beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

- 46 AARHUS KOMMUNE – SPORT & FRITID

Ledermappen Vejledning om Voksenundervisning m.v.
GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSE

Den. 12/11-2018

Stk. 7.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige
offentlige lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen.
Stk. 8.
Folkeoplysningsudvalget afgør, jf. § 37, stk. 4, om en forening opfylder
betingelserne for at opnå tilskud efter loven, jf. dog § 32. Foreningen skal
årligt til folkeoplysningsudvalget indsende en beretning, hvori beskrives
foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig
beretning.
Stk. 9.
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, jf. §
3, stk. 1.
§ 29.
Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4 , 5 og 7 og §
6, stk. 2, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling
ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af
samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2.
Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i
overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.
Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen.
Stk. 4.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til
regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne.
Stk. 5.
Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan
fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.
§ 30.
Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i
overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf,
tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud.
Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er
nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt
tilskudsbetingelserne.

- 47 AARHUS KOMMUNE – SPORT & FRITID

Ledermappen Vejledning om Voksenundervisning m.v.
GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSE

Den. 12/11-2018

§ 31.
Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod
foreningen.
Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen
har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som
forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke
personligt for foreningens tilskud efter loven.
§ 32.
Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør
heraf, kan
kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at
anvise lokaler m.v. for en angiven periode.

2.2 – Konkurs/Fusion/opsplitning af folkeoplysende foreninger
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at det henstilles til foreninger, der
indgår i en fusion, at medtage bestemmelser for, hvorledes man vil forholde
sig i forbindelse med en eventuel senere opsplitning. Bestemmelserne bør
f.eks. indeholde aftale om fordeling af tilskudsgrundlag samt egenkapital.
I tilfælde af uenighed om tilskudsgrundlaget vil den gruppe, der ønsker at
udtræde af en eksisterende forening som udgangspunkt blive ligestillet med
en ny forening, der kan tildeles støtte fra Den Lokale Udviklingspulje.

Sport & Fritids konklusion på drøftelserne af videreførelse af aktiviteter/undervisning dels ved
konkurs dels ved fusion på Folkeoplysningssamvirkes møde den 28. november 2011.
Vi foreslår at dette danner udgangspunkt for fremtidige fusioner/konkurser.
Konkurs
Dele af tilskudsgrundlaget og restbevilling kan overføres til aftenskoler, der viderefører dele
af den konkursramte aftenskole. Der vil kun kunne søges om tilskud til aktiviteter, som falder
i direkte forlængelse af aktiviteter, den konkursramte aftenskole har gennemført.
Der vil maksimalt kunne være tale om et niveau svarende til den konkursramte aftenskole.
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Tilskudsgrundlaget vil blive opskrevet med disse aktiviteter i indeværende samt efterfølgende
år.
Ansøgning om videreførelse af aktiviteter skal indeholde dokumentation evt. i form af
lønsedler fra lærere eller deltagerlister.
Fusion
Fusioner bør som hovedregel ske fremadrettet og ved årsskifte.
Anmodning om fusion skal ske ved skriftlig henvendelse til Sport & Fritid.
Hvis der anmodes om godkendelse af fusion før 1. oktober, vil dette kunne godkendes med
tilbagevirkende kraft fra 1. januar i indeværende år.
Den fusionerede aftenskole aflægger regnskab for fusionsåret, hvor det samlede tilskuds
indgår. De fusionerede aftenskolers aktiviteter vil de efterfølgende 2 år danne grundlag for
tilskud.

Administrative regler for undervisning m.v.
3.0 - Åbenhedskriterium/annoncering.
Folkeoplysende virksomhed skal, med mindre der foreligger anden godkendelse fra
folkeoplysningsudvalget, stå åben for alle.
I Århus Kommune fortolkes dette således, at foreningen skal kunne redegøre for, at
virksomheden generelt er offentlig tilgængelig, f.eks. ved udsendelse af program,
annoncering, opslag på bibliotekerne eller udbudt på webportalen www.aftenskole.nu
Det skal af annonceringen fremgå, at kurserne er tilrettelagt i henhold til
Folkeoplysningsloven.
Åbenhedskriteriet indebærer, at kurser eksempelvis ikke må være forbeholdt en bestemt
organisations eller forenings medlemmer.
Foreningen kan heller ikke nægte en person adgang til et bestemt hold, men kan naturligvis
vejlede, så kursisten eventuelt bliver placeret på et passende hold med samme emne.
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Afgrænset deltagerkreds.
Hvor særlige forhold gør sig gældende, vil kursustilbud kunne godkendes af
folkeoplysningsudvalget for en bestemt afgrænset deltagerkreds, jfr. lovens § 8, stk. 5. Der
kan f.eks. være tale om undervisning m.v. på plejehjem, virksomheder eller lignende.
Tilbuddet må dog ikke være et led i institutionens normale aktivitetstilbud eller behandling
eller i øvrigt træde i stedet for undervisning m.v., der henhører under anden lovgivning.
Virksomhed tilrettelagt alene for kvinder henholdsvis mænd opfylder åbenhedskriteriet.
Ansøgning om godkendelse kan indsendes løbende.
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3.1 - Emneafgrænsning:
Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af emner.
Der kan således ikke, jf. bekendtgørelsens § 3, ydes tilskud til undervisning, studiekredse og
foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse
af overtro. Ligeledes kan der heller ikke ydes tilskud til emner inden for spil, idræt og sportsog komkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om
fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i
praksis.
I Århus kommune er det besluttet delvis at ophæve begrænsningen i forhold til faget
motionsgymnastik, idet faget kan tilbydes som undervisning, men kun for:
1) personer over 60 år
2) handicappede (uanset alder)
I øvrigt kan der ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning eller
virksomhed, der henhører under anden lovgivning, jfr. lovens § 7, stk. 3.
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3.2 - Tilrettelæggelsesformer.
Inden for den folkeoplysende voksenundervisning ydes der tilskud til følgende
tilrettelæggelsesformer:

undervisning - herunder handicapundervisning1) og instrumentalundervis- ning2),

studiekredse,

foredragsvirksomhed,

debatskabende aktiviteter og

undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer - herunder tilrettelæggelse for handicappede3)
Ovennævnte tilrettelæggelsesformer retter sig mod voksne og børn og voksne sammen.
Voksne:
Undervisningshold, studiekredse samt foredrag kan kun godkendes, såfremt et flertal af
deltagerne er fyldt 18 år ved påbegyndelsen.
Børn og voksne sammen:
Hensigten med denne særlige tilrettelæggelsesform, hvor børn og voksne tilmeldes og
deltager sammen, er, at visse fag i særlig grad inspirerer sådan, at udbyttet af undervisningen
bliver større, end hvis de 2 aldersgrupper undervises hver for sig. Som eksempler kan nævnes
fagene keramik og mor/barn-gymnastik. Meningen er altså ikke at fylde et voksenhold op
med børn, men at gennemføre en undervisning, der bygger på, at begge parter får udbytte af
undervisningen. Når hold oprettes på denne måde, deltager børnene i formel henseende på
lige fod med de voksne. Dvs. at der er deltagerbetaling og at de tæller med i holdets samlede
deltagertal. I forbindelse med indberetning af timer vedr. deltagere fra andre kommuner skal
oplysningsforbundene være opmærksomme på at barnet bliver indberettet særskilt og at der
kun bliver indberettet for de timer, hvor barnet indgår i undervisningen. Under denne
undervisningsform er der ikke krav om, at flertallet skal være over 18 år.
Folkeoplysningsudvalget godkender, at børn og voksne undervises sammen på de hold, hvor
det af oplysningsforbundet skønnes pædagogisk forsvarligt.
1) Ved handicapundervisning forstås undervisning tilrettelagt som hensyntagende
specialundervisning, som forudsættes afviklet på små hold (maksimalt 7 deltagere).
Handicappede har dog mulighed for at deltage på et alment hold, hvor vedkommende er
handicappet i forhold til emnet. På et sådant hold vægter vedkommende for 3 deltagere,
hvilket der skal tages hensyn til ved fastsættelse af antal deltagere på holdet. Der kan højst
deltage 5 handicappede på et alment hold.
2) Ved instrumentalundervisning, som også forudsættes afviklet på små hold (maksimalt 7
deltagere), forstås undervisning i den tekniske beherskelse af et musikinstrument, herunder
nodekendskab. Sangundervisning kan godkendes som instrumentalundervisning f.s.v.a.
den tekniske beherskelse af stemmen (artikulation, intonation, vejrtrækning m.v. samt
solfege (hørelære)).
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3) Ved fleksible tilrettelæggelsesformer tilrettelagt for handicappede forudsættes
undervisningen afviklet på små hold (maksimalt 7 deltagere).
Undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed.
Der gives tilskud til undervisning - herunder handicapundervisning og
instrumentalundervisning, studiekredse og foredrag med de begrænsninger, som fremgår af
side 3.1. Tilskuddet er bundet til nedbringelse af udgifterne til aflønning af lærere og leder.
Denne aflønning skal være i overensstemmelse med de centralt fastsatte regler og satser. Det
betyder, at der kun kan gives undervisningstilskud til timer, hvor der er udbetalt lærer/lederløn samt foredragshonorar i henhold til lønbekendtgørelsen (side 5.0). Undervisningen
skal foregå på hold, annonceres offentligt, være åbne for alle og der skal være tilknyttet en
deltagerbetaling.
Debatskabende aktiviteter (10%-puljen).
Af tilskudstilsagnet skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Puljen kan anvendes
på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se side 4.0)
 Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og det skal fremgå af
annonceringen, at formålet er at skabe debat om emnet, men det er ikke en betingelse,
at der er tilknyttet en deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling, skal størrelsen
fremgå af annonceringen, og et eventuelt overskud skal anvendes inden for
folkeoplysningens område. D.v.s. at overskuddet ikke kun er begrænset til anvendelse
inden for 10%-puljen.
 Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og
helhedsorienteret ramme og de skal rette sig mod brede målgrupper.
 Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet og
skal tilrettelægges således, at der i arrangementet foregår en debat, der inddrager
deltagerne aktivt. Debatten skal være hovedbestanddelen og indgå som en naturlig og
væsentlig del.
 Formålet med aktiviteterne må ikke være behandling, agitation, underholdning,
valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men
der må gerne oplyses og skabes debat herom.
 Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner
m.v. I sådanne tilfælde skal der laves et særligt regnskab, hvoraf foreningens andel af
udgifter og indtægter fremgår.
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Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.
Tilskud til undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre
36% af det samlede undervisningstilskud. Tilskuddet kan anvendes på andre udgiftstyper end
lærer- og lederløn (se side 4.0).
Fleksible tilrettelæggelsesformer skal have til formål at styrke udviklingen af et aktivt
medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder/temaer /emner som f.eks.
integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning, borgerinddragelse, kultur
og litteratur.
Foreningen træffer selv beslutning om valg af emner, dog med de samme begrænsninger,
som gælder for traditionel undervisning (se side 3.1).
Fleksible tilrettelæggelsesformer skal tillige klart adskille sig fra den traditionelle undervisning
og kan f.eks. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, “Spørg
specialisten” og fjernundervisning (fleksibel læring). Ved fjernundervisning skal mindst 30% af
timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Nærmere beskrivelse af disse
eksempler er anført på et bilag til denne side.
Undervisningen skal foregå på hold, annonceres offentlig, være åbne for alle og der skal være
tilknyttet en deltagerbetaling. Lektionslængden er på 45 minutter, som i den traditionelle
undervisning.
Deltagelse er ikke betinget af bopæl i Århus Kommune og på den baggrund gælder der de
samme regler i forbindelse med mellemkommunal refusion (se side 3.4).
Nærmere beskrivelse af eksempler på fleksible tilrettelæggelsesformer
Studiecirkler er i udpræget grad selvkørende og kræver aktiv medvirken af deltagerne i det
emne/tema, som man samles om. Denne tilrettelæggelsesform adskiller sig fra traditionel
undervisning ved at tilegnelsen af viden om emnet sker i processen mellem deltagerne.
Lederen, som også kan være deltager, skal støtte og hjælpe i processen. Der kan anvendes
studiemateriale, som allerede findes, eller man kan anvende materiale, som deltagerne selv
finder frem til.
Studieværksteder: Deltagelse i studieværksteder tilbydes som tillæg til et kursus og skal som
sådan være indregnet i deltagerbetalingen for det pågældende kursus. Man har således
mulighed for at møde deltagere fra andre hold/fag, at arbejde med emner på tværs af fagene
og at få hjælp fra en værkstedsleder. Det er op til den enkelte eller holdet at aftale, hvad der
skal arbejdes videre med.
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Workshops er steder, hvor deltagerne samles i små grupper om et overordnet emne med
henblik på f.eks. at udarbejde rapporter, lave fælles udtalelser vedr. lokalplaner eller
gennnemføre debatter vedr. byfornyelse, kulturpolitik eller andet. Workshoplederen laver
oplæg og er tovholder på processen, som typisk er et kortere forløb. På den måde er
workshops mere uforpligtende og kan derved samle flere og andre deltagere end dem, der
normalt deltager i aftenskoleforløb. Tilrettelæggelsesformen kan kombineres med andre
aktiviteter. F.eks. kan en studiecirkel slutte med en workshop, hvor emnet er forberedt til
behandling. På denne måde bliver flere inddraget i emnet.
Spørg specialisten: Er et forum, hvor en specialist besvarer spørgsmål indenfor et givent,
relevant område. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet og formen er især anvendelig,
hvis der ønskes fokus på et aktuelt emne. Eksempler på emner: boligkøb, efterløn, kvinde kend din økonomi og aktieskole for kvinder.
Fjernundervisning (fleksibel læring): Fjernundervisning skal ligeledes styrke et aktivt
medborgerskab indenfor samfundsrelaterede emner, hvorfor det ikke er nok blot alene at
gennemføre traditionel undervisning via e-læring. Fjernundervisning kan også anvendes i
forlængelse af et traditionelt undervisningsforløb, f.eks. sprogundervisning efterfulgt af
fjernundervisning i et emne, der relaterer sig til det pågældende sprogområde. Mindst 30% af
timerne skal gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

3.3 - Ekskursioner.
Århus Kommune yder ikke - med mindre der undtagelsesvist er meddelt dispensation - tilskud
til virksomhed, der etableres uden for kommunen.
Der kan dog fortsat ydes tilskud til lærerløn ved ekskursioner uden for Århus Kommune, når
disse indgår som et mindre element i et samlet undervisningsforløb, der finder sted i Århus,
og som alene tilbydes/ annonceres i Århus kommune.
Det forudsættes, at alle ekskursionsdeltagerne er deltagere i det samlede kursusforløb, og at
ekskursionen afholdes inden for landets grænser.
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3.4 - Krav vedr. deltagerne.
For at kunne deltage i undervisning m.v. efter Folkeoplysningsloven kræves det, at
pågældende deltager er bosat her i landet og tilmeldt folkeregisteret i en dansk kommune
(dansk CPR-nr.). Udenlandske studerende, der opholder sig her i landet på turistbasis, er
eksempelvis ikke omfattet af loven.
Deltagere fra andre kommuner.
Borgere fra andre kommuner kan deltage i traditionel undervisning og undervisning
tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer i Århus Kommune, som efterfølgende sender
regning til hjemstedskommunen. Dette forudsætter dog, at foreningen i januar og juli
indsender de nødvendige oplysninger vedrørende samtlige udenbys deltagere. I henhold til
lovens § 43, stk. 5 er disse deltagere forpligtede til at oplyse deres CPR-numre. Der findes et
indberetningsskema til formålet. Det skal understreges, at "indtægterne" i forbindelse med
mellemkommunal refusion indgår i den samlede beløbsramme til undervisning. Det vil med
andre ord sige, at der er færre midler til rådighed til fordeling mellem foreningerne, hvis ikke
alle udenbys elever bliver indberettet.
3.4.1 – Deltagere fra andre Kommuner
-

Blanket til deltagere fra andre kommuner

Handicappede deltagere med bopæl i Århus Kommune.
Århus Kommune kan endvidere opkræve betaling fra en anden kommune for udgifter til
undervisning af deltagere, der faktisk er tilmeldt folkeregisteret i Århus Kommune, men som
ved beregning af kommunal udligning indgår i folketallet i en anden kommune. Det drejer sig
især om handicappede, der er institutionsanbragt, i plejefamilie eller lignende. Da
foreningerne normalt ikke har kendskab til, hvilke handicappede deltagere, der er omfattet af
denne refusionsordning, bedes foreningerne udfylde et særligt indberetningsskema med
oplysninger om samtlige handicappede deltagere, der er bosat i Århus Kommune.
3.4.2 – Handicappede med bopæl i Aarhus Kommune
- Handicappede med bopæl i Aarhus Kommune
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3.5 - Deltagerbetaling.
Foreningen skal af hver enkelt deltager opkræve en deltagerbetaling til dækning af
deltagernes andel af lønudgifterne samt til evt. udgifter til administration, lokaleleje m.v. /
deltagernes andel af udgifter til fleksible tilrettelægges former samt evt. udgifter til
administration m.v. Deltagerbetaling kan ikke erlægges gennem et medlemskontingent til en
forening eller organisation.
Som dokumentation for deltagerbetalingen skal der udstedes en kvittering, og en kopi heraf
skal opbevares som bilag til regnskabet. Foreninger, der har mulighed for at lagre
kvitteringernes oplysninger på EDB, kan undlade kopien.
Kvitteringen skal som et minimum indeholde oplysninger om:
Holdnr., kursusstart, fag/emne, tilrettelæggelsesform, timetal, der er betalt for, betalt
kursuspris, deltagerens navn, adresse, bopælskommune og fuldt CPR-nr. (deltagere fra
Århus Kommune kan nøjes med at oplyse fødselsdato).
Hvis en del af ovennævnte oplysninger af interne grunde ønskes registreret andre steder end
på selve kvitteringen, er der ikke noget til hinder for det, blot skal det være muligt at finde
oplysningerne, såfremt forvaltningen anmoder om det.
Der er ikke noget til hinder for, at der eventuelt foretages en samlet indbetaling for f.eks.
ansatte i en virksomhed. Det er dog en forudsætning, at kvitteringen indeholder ovennævnte
oplysninger for samtlige deltagere.
I øvrigt skal det understreges, at den fulde deltagerbetaling skal indgå i foreningens regnskab.
Det vil med andre ord sige, at dele af en deltagerbetaling eksempelvis ikke direkte må tilfalde
en samarbejdspartner til dækning af pågældendes udgifter i tilknytning til den folkeoplysende
virksomhed, der ydes tilskud til.
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3.6 - Handicaperklæring.
Deltagere, der er handicappede i forhold til deltagelse i et konkret emne, kan udløse et
forhøjet tilskud.
For at udløse det forhøjede tilskud, skal den pågældende i forbindelse med tilmeldingen om
handicappets art (fysisk eller psykisk, herunder læse-/staveretardering).
Erklæringen kan underskrives af en offentlig myndighed, værge eller den institution, hvor
pågældende bor, såfremt underskrivelsen af erklæringen er problematisk for den
handicappede.
 Det skal fremgå af annonceringen, hvem der kan deltage og at der tages særlige
pædagogiske hensyn.
 Der må højst være 7 deltagere på et handicaphold.
 En handicappet har dog mulighed for at deltage på et alment hold, hvor vedkommende er
handicappet i forhold til emnet. På et sådant
hold vægter vedkommende for 3
personer, hvilket der skal tages hensyn til ved fastsættelse af antal deltagere på holdet.
Der kan højst deltage 5 handicappede på holdet.
Folkeoplysningsudvalget kan dispensere fra kravet om, at deltagere med handicap i forhold til
et konkret emne skal underskrive en handicaperklæring for at udløse det forhøjede tilskud.
Dispensationen kan søges af foreninger, der udelukkende henvender sig til deltagere med et
specielt handicap og hvor ledelsen er i tæt kontakt med sin målgruppe og derfor på forsvarlig
vis vil kunne påtage sig ansvaret for denne visitation
3.6.1 - Handicaperklæring
- Handicaperklæring
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3.7 - Registrering af afholdt undervisning m.v.
Foreningen skal kunne godtgøre antallet af undervisningstimer og foredrag og at det samlede
tilskud ligger indenfor lovens rammer.
Det vil sige, at der skal ske en registrering af holdene, herunder af fremmødet. Registreringen
skal attesteres af såvel underviser/foredragsholder som leder.
Såfremt foreningen har mulighed for at foretage holdvise udtræk fra lønsystemet som
dokumentation for gennemførte undervisningstimer (og dermed fremmøde) vil dette kunne
træde i stedet for ovenstående.

3.8 - Forsikringspligt.
Foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning, er arbejdsgivere for de ansatte
uanset hvem, der forestår lønudbetalingen.
Foreningerne skal derfor tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring i henhold til Lov om
arbejdsskadeforsikring.
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3.9 - Statistik
Med hjemmel i Folkeoplysningslovens § 33, stk. 5 skal der årligt indhentes statistiske
oplysninger til Undervisningsministeriet.
Statistikken består dels af oplysninger, der fremgår af oplysningsskemaet i de indsendte
regnskaber (side 4.6.1) dels af oplysninger, som forvaltningen bidrager med.
I oplysningsskemaet skal oplysningsforbundene opdele undervisningstimer og foredrag samt
deltagere i faggrupper. Nedenstående er indholdet af de enkelte faggrupper uddybet.
2.1 Grundlæggende fag:
Sprog, dansk, regning m.v. Fag, der kan henføres til de grundlæggende kundskaber kendt fra
folkeskolen.
2.2 Sundhedsfag:
Krop, kost, herunder f.eks. bevægelse, afspænding, yoga, ernæringslære m.v. Fag, der
udvider den enkeltes viden om forebyggelse og vedligeholdelse af kroppen og som
forbereder og motiverer til en sundere livsstil.
2.3 Manuelle fag:
Håndværksfag, tegning, broderi, pileflet m.v. Fag, der tager udgangspunkt i “håndens
arbejde”, herunder de kulturbevarende håndværk og indøvelse af kunstfagenes
grundlæggende teknikker til den kreativt udviklende overbygning i brugen af fagene.
2.4 Kulturfag:
Litteratur, historie, religion, miljø, EU m.v. Fag, der belyser de forskellige samfunds kollektive
baggrund samt fag, der beskæftiger sig med demokratiopfattelse og nutidens viden og
strømninger.
2.5 Musiske fag:
Kor, sammenspil, folkedans, drama m.v. Fag, der med udgangspunkt i musisk samvær indøver
viden og teknikker - fra reproduktion til det kreativt udviklende improvisatoriske element
2.6 Instrumentalundervisning:
Fag, hvor der indøves teknik og færdigheder på ét musikinstrument eller stemmetræning.

2.7 Personlighedsudviklende fag:
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Pædagogik, psykologi m.v. Fag, der belyser viden om menneskets interaktive ageren og
skaber indsigt og forståelse for dets indre processer.
2.8 Kommunikationsfag:
IT, skriveværksteder m.v. Fag, hvor der indøves teknik og færdigheder på elektroniske
redskaber samt funktioner og muligheder ved tilknyttet software (programmer). Endvidere
fag, der indøver teknikker i forbindelse med formidling af kendt viden samt udvikler teknik til
frembringelse af kreative formidlingsprocesser.
2.9 Andet:
Fag, der ikke kan rubriceres under de foregående punkter (2.1 til 2.8).

Tilskud - Økonomi
4.0 Maksimalt tilskud.
I: Undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed.
Tilskuddet er bundet til nedbringelse af udgifterne til leder-/lærerløn samt foredragshonorar,
der er afholdt efter de i løncirkulæret fastsatte satser (side: 5.0).
Det maksimale offentlige tilskud må højst udgøre 1/3 af de samlede lærer-/lederlønsudgifter
(inkl. feriepenge, sygedagpenge, ATP, AER, 1., 2. og 3. ledighedsdag m.v.). Der skal udbetales
honorar til foredragsholdere, men foreningen fastsætter selv størrelsen af
foredragshonoraret, der dog højst kan indgå i opgørelsen over afholdte lønudgifter med et
beløb, der svarer til lønnen for 6 undervisningstimer pr. foredrag. Såfremt der er tale om
handicapundervisning kan tilskuddet udgøre op til 8/9 og for deltagere i
instrumentalundervisning op til 5/7 af lønudgifterne. Resten af lønudgifterne samt øvrige
omkostninger, f.eks. administration, undervisningsmaterialer og forsikringer m.v., skal betales
af deltagerne.
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II: Debatskabende aktiviteter (10%-puljen).
Af tilskudstilsagnet skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet til dette
formål kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Puljen kan dog ikke
anvendes til:
1. Befordring af deltagere.
2. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
3. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.
4. Entréudgifter for deltagere.
Der skal aflægges et særskilt regnskab samt beretning for 10%-puljen og ikke forbrugte
midler skal tilbagebetales til kommunen. Alle udgifter skal som udgangspunkt kunne
dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement. Kommunalbestyrelsen kan forud for
tilskudsåret fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af
foreningens samlede 10%-ramme, og kan desuden beslutte, at visse udgiftstyper ikke skal
dokumenteres.
I Århus Kommune gælder følgende procentgrænser for disse udgiftstyper:
 Ledelse (maksimalt 20% af beløbsrammen)
 Administration (maksimalt 10% af beløbsrammen)
 Annoncering (maksimalt 20% af beløbsrammen)
III: Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
Tilskud anvendt til undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer må højst
udgøre 36% af det samlede undervisningstilskud. Tilskuddet kan kun anvendes til følgende
udgiftstyper:
 Løn (ikke bundet af lønbekendtgørelsen)
 Lederhonorar (højst 20% af udgifterne til fleksible tilrettelæggelses-former)
 Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for
fjernundervisning
 Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 Annoncering
 Lokaleudgifter
Det maksimale offentlige tilskud må højst udgøre 1/3 af de samlede tilskudsberettigede
udgifter. Såfremt der er tale om tilrettelæggelse for handicappede kan tilskuddet udgøre op
til 8/9.
Der er ikke fastsat et loft over hvor store beløb, der kan anvendes pr. hold eller time, men der
kan fastsættes lokale regler herom. Aarhus Kommune følger KL’s anbefalinger, hvor der bliver
fastsat et årligt loft (i 2018 er det 394,19 kr. pr. undervisningstime).
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Der skal aflægges et særskilt regnskab samt beretning for aktiviteterne.

4.1 Tilskudsgrundlag/-fordeling:
I henhold til retningslinjerne godkender folkeoplysningsudvalget foreningens tilskud.
Tilskuddet beregnes på grundlag af de afholdte og godkendte tilskudsberettigede
lønudgifter/foredragshonorarer samt eventuelt afholdte og godkendte udgifter til fleksible
tilrettelæggelsesformer. Disse oplysninger fremgår af de sidst modtagne regnskaber.
Tilskuddene fordeles forholdsmæssigt ud fra det beløb, der er til rådighed for området. Af
tilskuddet skal der reserveres 10% til debatskabende aktiviteter.
Nye foreninger har normalt ikke afviklet undervisning for et helt kalenderår og vil derfor få
tilskuddet beregnet efter de budgetterede tilskudsberettigede udgifter i tilskudsåret.

4.2 Ansøgning om tilskud til undervisning m.v.
Der skal ikke ansøges om tilskud idet de afholdte og godkendte tilskudsberetigede
lønudgifter/foredragshonorarer samt afholdte og godkendte tilskudsberettigede udgifter til
fleksible tilrettelæggelsesformer fra det sidst modtagne regnskab anvendes som
tilskudsgrundlag, jf. side 4.1.

4.3 Tilsagn om tilskud/udbetaling af tilskud.
Folkeoplysningsudvalget godkender de beregnede tilskud, hvorefter hver enkelt forening får
tilsendt en meddelelse om tilskuddets størrelse. Tilskuddet udbetales forud i 8 lige store rater
i månederne januar, februar, marts, april, september, oktober, november og december. *)
Regnskab indsendes så hurtigt som muligt efter årets udløb og senest den 1. april. Sammen
med regnskabet indsendes oplysninger om foreningens faktiske gennemførte aktivitetsniveau
og de deraf følgende tilskudsberettigede lønudgifter/udgifter. De gennemførte aktiviteter
danner grundlag for tilskuddet det efterfølgende kalenderår (eks.: gennemførte aktiviteter i
2017 danner grundlag for tilskud i 2019).
Ikke forbrugt tilskud vil blive fordelt forholdsmæssigt sammen med efterårsraterne det
efterfølgende år.
*) Tilskuddet til de oplysningsforbund, der i henhold til lovens § 12 har valgt forvaltningen til
at forestå lønudbetalingen, overføres til forvaltningens lønkontor til registrering på en
mellemregningskonto.
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Endelig afregning af tilskuddet for regnskabsåret foretages i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen.

4.4 Tilskudsordning for arbejdsledige, pensionister,
efterlønsmodtagere, handicappe-de, studerende/lærlinge og øvrige
(personer i alderen 60-65/67 år uden arbejds-indtægt).
Århus Kommune giver tilskud til ovennævnte gruppers deltagerbetaling ved undervis-ning
m.v., når følgende betingelser er opfyldt:
•

Foreningen skal være registreret i Århus Kommune.

•

Virksomheden skal være tilrettelagt i henhold til folkeoplysningslovens regler.

•

Det samlede kursusforløb skal afholdes i dagtimerne og være afsluttet inden kl. 18.00.
Dette gælder alle ugens dage.

•

Ordningen omfatter tillige fleksible tilrettelæggelsesformer samt 10%-arrangementer. 10%-arrangementer sidestilles med foredrag uanset tilrettelæggelsesform.

•

Deltageren skal være tilmeldt folkeregisteret i Aarhus Kommune, opgive CPR-nr. (eller
fødselsdata

og

fuldstændig

postadresse)

samt

dokumentere/attestere,

at

pågældende er omfattet af tilskudsordningen.

Der kan højst ydes tilskud til 9 timers dagundervisning om ugen
(1 foredrag = 3 timer) med følgende satser:
Undervisning m.v.:

kr. 5,00 pr. time (pr. 1/8-2018)

Foredrag:

kr. 5,00 pr. foredrag (pr. 1/8-2018)

Opmærksomheden henledes på, at der ikke ydes handicaptilskud i forbindelse med
deltagelse i foredrag.

Tilskuddet kan ikke overstige deltagerbetalingen og ydes kun til timer, deltageren har betalt
for og må kun anvendes til nedbringelse af deltagerandelen af lærer-/lederlønnen. Tilskuddet
kan altså ikke anvendes til dækning af administra-tionsudgifter.
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Deltagerne skal ved tilmeldingen dokumentere, at de er berettigede til at modtage det
ekstraordinære tilskud.

Tilskuddet udbetales til foreningen, når forvaltningen har modtaget korrekt udfyldte
afregningsblanketter i underskrevet stand og kurset/foredraget er påbegyndt. Foreningen er
ansvarlig for, at tilskudsreglerne er overholdt og at førnævnte dokumentationskrav i forhold
til de enkelte deltagere er opfyldt. Forvaltningen foretager stikprøvevis kontrol og vil
modregne tilskud for personer, der ikke tilhører de tilskudsberettigede grupper.
Afregningerne skal være forvaltningen i hænde i det kalenderår, hvor kurserne eller
foredragene afholdes. Kurser, der løber hen over årsskiftet skal opdeles i hvert sit år.
4.4.1 - Afregningsblanket for APEHØS vedr. voksenundervisning
- Afregningsblanket for APEHØS vedr. voksenundervisning

Tilskudsordningen omfatter:
Arbejdsledige.
Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for
arbejdsmarkedet.
Ordningen gælder tillige for sygemeldte arbejdsledige og arbejdsledige på barselsorlov,
såfremt de pågældende kan dokumentere, at de var arbejdsledige ved sygdommens eller
barselsorlovens indtræden samt ledige visiteret til Flexjob.
Ledige skal ugentlig berkræfte ledighed på Jobnet. Den ledige får ved den elektroniske
bekræftigelsesprocedure en kvittering, der skal anvendes som dokumentation til at opnå
nedsat deltagerbetaling i aftenskolen. Aftenskolen skal opbevare en kopi af denne
dokumentation og fremvise den ved stikprøvekontrol.
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Pensionister.
Ved pensionister forstås folkepensionister og førtidspensionister. Pensionister skal over for
foreningen forevise dokumentation for sidste pensionsudbetaling, abonnementskort fra
Midttrafik (tidligere Århus Sporveje) for pensionister eller DSB-stamkort for pensionister
sammen

med

sygesikringsbevis.

Folkepensionister

kan

nøjes

med

at

forevise

sygesikringsbevis, personnummerbevis, kørekort eller pas som dokumentation. Personer på
delpension er ikke omfattet af ordningen.

Efterlønsmodtagere.
Efterlønsmodtagere skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste
efterlønsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik (tidligere Århus Sporveje) for
efterlønsmodtagere

eller

DSB-stamkort

for

efterlønsmodtagerre

sammen

med

sygesikringsbevis. Personer på delefterløn er ikke omfattet af ordningen.

Handicappede.
Handicappede i forhold et konkret emne skal ved tilmelding underskrive en
handicaperklæring (side: 3.6.) for at være omfattet af tilskudsordningen.

Studerende og lærlinge
Studerende skal være i besiddelse af gyldigt studiekort samt være optaget på en SUberettiget uddannelse. Lærlinge skal fremvise en underskrevet uddannelsesaftale.
Aftenskolen skal som minimum opbevare en tro- og love-erklæring fra deltageren eller
alternativt opbevare en kopi af studiekortet eller lærlingekontrakten.

Øvrige (personer i alderen 60-65/67 år - uden arbejdsindtægt).
Øvrige skal 1 gang årligt underskrive en erklæring om at vedkommende er mellem 60 og 67
år og at vedkommende ikke har arbejdsindtægt. Erklæringen skal indeholde oplysning om
navn, CPR-nr. (eller fødselsdata og fuldstændig postadresse) samt dato og underskrift. Det
skal endvidere fremgå af erklæringen, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol af rigtigheden
af oplysningerne.
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Personer, der gør brug af de forskellige orlovsordninger, er ikke omfattet af
tilskudsordningen.

4.5 Tilskud til transport af blinde og svagtseende samt tolkebistand for
døve og svært tunghøre.
Århus Byråd har vedtaget, at der af den økonomiske ramme til folkeoplysende
voksenundervisning afsættes et tilskud til ovennævnte formål. Tilskuddet udbetales til det
enkelte handicapområde til selvforvaltning med ansvar for en ensartet fordeling af midlerne
til ansøgerne.
Tilskuddene administreres af:
Blinde og svagtseende:

Dansk Blindesamfund
Helle Kaas Schmidt
helle.kaas.schmidt@blind.dk

Døve og svært tunghøre:

Folkeoplysningssamvirket
Lene Holm
Tlf. 61 51 55 80

4.6 Regnskabskrav.
Foreningen skal i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 18 påse, at der tages skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltning af tilskudsmidlerne og sørge for at regnskab og
formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Foreningen skal desuden i henhold til folkeoplysningslovens § 29 aflægge et samlet regnskab
for den del af virksomheden, der er ydet tilskud til. Til brug for regnskabsaflæggelsen har
forvaltningen udarbejdet et regnskabsskema (se side 4.6.1).
Regnskabet skal være adskilt fra eventuel anden virksomhed, eksempelvis
indvandrerundervisning og kompenserende specialundervisning. Regnskab-perioden skal
følge tilskudsperioden, dvs. kalenderåret.
Regnskabet skal på udgiftssiden være opdelt i forhold til tilrettelæggelses- formerne:
- 67 AARHUS KOMMUNE – SPORT & FRITID

Ledermappen Vejledning om Voksenundervisning m.v.
GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSE
•
•
•

Den. 12/11-2018

undervisning, studiekredse og foredrag,
debatskabende aktiviteter (10%-puljen) og
undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer

Som en del af regnskabet skal foreningen udfylde et særligt oplysningsskema med opgørelse
over antal undervisningstimer (løntimer) fordelt på undervisningsformer, antal foredrag,
opgørelse over tilskudsberettigede lønudgifter, udgifter til debatskabende aktiviteter (10%puljen) og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Disse oplysninger skal anvendes i
forbindelse med tilskudsafregningen.
Det af bestyrelsen underskrevne regnskab skal være forvaltningen i hænde senest 1. april det
følgende år. Regnskabet fremsendes uden regnskabsbilag, men originalbilag skal indsendes
på forlangende.
Sammen med regnskabet skal der ved anvendelse af 10%-puljen indsendes en beretning om
hvilke debatskabende aktiviteter, der er gennemført og hvorledes disse har fremmet
forudsætningerne i lovbekendtgørelsen.
Til brug herfor er der udarbejdet et beretningsskema (se side 4.6.2). Tilsvarende skal der ved
anvendelse af fleksible tilrettelæggelsesformer indsendes en beretning med oplistning af de
gennemførte aktiviteter (se side 4.6.3)
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4.6.1 Regnskab for undervisning m.v. for voksne.
- Regnskab for undervisning m.v. for voksne
4.6.2 Beretning for gennemførte 10%-arrangementeri kalenderåret 2018
- Beretning for gennemførte 10%-arrangementer i kalenderåret 2018
4.6.3 Beretning for fleksible tilrettelæggelsesformer i kalenderåret 2018
- Beretning for fleksible tilrettelæggelsesformer i kalenderåret 2018

4.7 Revisionskrav.
Foreningens regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. For
foreninger, der modtager mindre tilskud, dvs. under 450.000 kr. om året, er det dog
tilstrækkeligt med en af generalforsamlingen valgt revisor. Vedkommende må ikke være
medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i
sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne
Revisionen skal ud over en regnskabsteknisk vurdering også omfatte en vurdering af, hvorvidt
de centrale bestemmelser i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen hertil samt de kommunalt
fastsatte retningslinjer er overholdt. Bestemmelserne om revision fremgår af
folkeoplysningsbekendtgørelsens § 18.

Løn
5.0 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og
lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning (folkeoplysningsloven)
BEK nr 353 af 15/05/2003
I medfør af § 52 i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002,
samt efter bemyndigelse fra Finansministeriet fastsættes:
Personkreds
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter pædagogisk-administrative ledere af undervisning,
foredragsvirksomhed og studiekredse samt timelønnede lærere ved undervisning og
studiekredse.
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Ansættelse mv. § 2. Den enkelte forening træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere og
lærere, jf. § 9 i folkeoplysningsloven.
-

Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden
tidsbegrænsning.

-

Stk. 3. Lærere ansættes for en tidsbegrænset periode.

-

Stk. 4. Ledere og lærere modtager ved tiltrædelsen et ansættelsesbrev med angivelse af
aflønning, ansættelsesperiode og beskæftigelsens omfang, jf. lov om arbejdsgiverens
pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

-

Stk. 5. Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Løn til ledelse
§ 3. Den enkelte forening træffer beslutning om løn til ledelse, jf. dog stk. 2 og § 4.
-

Stk. 2. Ved foreningens aflæggelse af regnskab over for kommunen, jf.
folkeoplysningslovens § 29 kan der fra året 2003 og fremefter dog højst medregnes et
samlet beløb til ledelse svarende til 13% af foreningens samlede udgifter til løn til lærere
i det pågældende regnskabsår. Et foredrag kan i regnskabet højst medregnes med 6
lærerløntimer, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om andet.

-

§ 4. En leder, der ansættes som fuldtidsbeskæftiget, svarende til en årlig arbejdstidsnorm
på 1924 timer inkl. ferie og søgne-helligdage, kan på årsbasis højst aflønnes med et
beløb, der svarer til skalatrin 48 med et tillæg på 29.500 kr. (niveau 1. oktober 1997), og
skal mindst aflønnes med et beløb svarende til skalatrin 36 i statens
tjenestemandslønsystem.

-

Stk. 2. En deltidsbeskæftiget leder aflønnes forholdsmæssigt efter stk. 1.

-

Stk. 3. Timelønnede ledere kan højst aflønnes for 700 arbejdstimer i et kalenderår ekskl.
feriegodtgørelse.

-

Stk. 4. Timelønnen for en arbejdstime på 60 minutter udgør 1/1924 af skalatrin 42 i
statens tjenestemandslønsystem, 143,42 kr. (niveau 1. oktober 1997).

-

Stk. 5. Der kan ydes engangsvederlag som honorering for særlig indsats på indtil årligt
25.000 kr. (niveau 1.oktober 1997).

-

Stk. 6. Ledere, der ansættes til ledelsesopgaver, der forventes at have et omfang på mere
end 8 timer ugentligt over en længere periode, ansættes som deltids- eller
fuldtidsbeskæftiget.

-

Stk. 7. Ud over løn mv. til ledelse efter § 4 og §11 kan der afholdes udgifter til løn under
sygdom mv., jf. § 5, samt øvrige lovpligtige ydelser vedrørende lønmodtagere.

Sygdom, graviditet, barsel, militærtjeneste
§ 5. Fuldtidsbeskæftigede ledere og deltidsbeskæftigede ledere, der er beskæftiget
- 70 AARHUS KOMMUNE – SPORT & FRITID

Ledermappen Vejledning om Voksenundervisning m.v.
GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSE

Den. 12/11-2018

gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen, er omfattet af bestemmelserne i Funktionærlovens
§§ 5, 6 og 7.
Opsigelse af ledere ansat uden tidsbegrænsning
§ 6. I den enkelte leders ansættelsesbrev skal der indføjes en bestemmelse om
opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslerne kan ikke overstige funktionærlovens opsigelsesvarsler.
Opsigelse i ansættelsesperioden af tidsbegrænset ansatte ledere og lærere
§ 7. Tidsbegrænset ansatte lederes og læreres ansættelsesforhold ophører uden særligt
varsel ved den aftalte periodes udløb.
-

Stk. 2. Opsigelsesvarsler for tidsbegrænset ansatte ledere og lærere, der opsiges inden
den aftalte ansættelsesperiodes udløb, skal fremgå af den enkelte leders og lærers
ansættelsesbrev. Opsigelsesvarslerne kan ikke overstige funktionærlovens
opsigelsesvarsler.

Løn til lærere
§ 8. Timelønnen for en arbejdstime på 60 minutter udgør 1/1924 af skalatrin 33,
stedtillægsområde III, i statens tjenestemandslønsystem, 123,87 kr. (niveau 1. oktober 1997).
§ 9. En undervisningslektion er på 45 minutter.
Stk. 2. For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime, 198,20 kr. (niveau 1.
oktober 1997).
-

Stk. 3. Lønnen efter stk. 2 omfatter ud over selve undervisningen, fælles planlægning
samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, medvirken ved
visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx
forløbsbeskrivelse, fremmødelister, pauser, o.l.

-

Stk. 4. Ud over løn mv. for undervisning kan der afholdes udgifter til øvrige lovpligtige
ydelser vedr. lønmodtagere.

§ 10. Der lønnes kun for gennemført undervisning.
Stk. 2. Lærere har uanset bestemmelsen i stk. 1 krav på løn for undervisningslektioner, der
aflyses med mindre end 1 uges varsel.
Feriegodtgørelse
§ 11. Ledere og lærere er omfattet af ferielovens regler.
-

Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede ledere, der holder ferie med løn, er
berettigede til et ferietillæg på 1,5%, der træder i stedet for det i ferielovens § 14, stk. 1,
nævnte tillæg.

-

Stk. 3. Til timelønnede ledere og lærere ydes feriegodtgørelse på 12,5%, jf. ferielovens §
12.

Lønregulering
§ 12. De i bekendtgørelsen angivne lønsatser reguleres i henhold til den for statens
tjenestemænd gældende reguleringsordning.
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Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2003 og har virkning fra 1. april 2003.
-

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 37 af 19. april 2002 om løn- og andre
ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til
folkeoplysning.

Undervisningsministeriet, den 15. maj 2003
p.m.v.
Lars Mortensen
/
Søren B. Larsen
Regulering af oplysningsforbundenes lønsatser pr. 1. april 2017.
Oplysningsforbundenes lønsatser, fastlagt i denne bekendtgørelse, reguleres pr. 1. april 2017.
Lønnen for en undervisningslektion i oplysningsforbundet er 304,65 kr. og lønnen til en
timelønnet leder er 220,44 kr.
Regulering af oplysningsforbundenes lønsatser pr. 1. december 2017.
Oplysningsforbundenes lønsatser, fastlagt i denne bekendtgørelse, reguleres pr. 1. december
2017.
Lønnen for en undervisningslektion i oplysningsforbundet er 309,11 kr. og lønnen til en
timelønnet leder er 223,67 kr.
Regulering af oplysningsforbundenes lønsatser pr. 1. april 2018.
Oplysningsforbundenes lønsatser, fastlagt i denne bekendtgørelse, reguleres pr. 1. april 2018.
Lønnen for en undervisningslektion i oplysningsforbundet er 312,60 kr. og lønnen til en
timelønnet leder er 226,20
kr.
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5.1 Lønadministration.
Aarhus Kommune (Lønservice) varetager gratis administration af løn for de foreninger, der
ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der modtager
statstilskud i henhold til lovens § 12.
Såfremt kommunen skal administrere lønudbetalingerne, skal foreningen forinden henvende
sig til SKAT for at få oprettet et SE-nr. og en TastSelv-kode. Disse oplysninger skal meddeles til
Sport & Fritid, som lader oplysningerne gå videre til Lønhuset sammen med foreningens
øvrige data. Indsendelse af materiale vedr. løn skal herefter ske direkte til Lønhuset.
Efter lønkørslen indberetter Lønhuset foreningens lønudgifter på en mellemregningskonto.
På denne konto registreres tillige foreningens egenbetalinger samt de 8 tilskudsrater, jf.
tilsendte tilskudstilsagn. Sport & Fritid sender efter hver lønkørsel en opgørelse over
mellemværendet og Lønservice sender uddatamateriale fra lønsystemet.
Opmærksomheden skal henledes på, at oplysningsforbundet selv er ansvarlig for, at der
forlods er dækning for lønkørslerne på mellemregningskontoen. Differencen mellem
indeståendet på kontoen og lønnen skal derfor indbetales således, at betalingen kan nå at
blive registreret senest den 1. forud for afleveringsfristen. Såfremt dette ikke sker, vil
lønmaterialet ikke indgå i den pågældende lønkørsel.
Aflønning af ledere og lærere ved traditionel undervisning m.v. skal ske i henhold til det af
Undervisningsministeriet udsendte cirkulære (side: 5.0). Der gøres opmærksom på, at ansatte
under folkeoplysningsloven er omfattet af ferielovens regler og således berettiget til
feriegodtgørelse/ferietillæg.
Det skal understreges, at foreningen, som arbejdsgiver, er ansvarlig for, at lønanvisningen er
korrekt med hensyn til antal løntimer, lønsatser, sygedagpenge, 1., 2. og 3. ledighedsdag m.v.
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Lokaler
6.0 - Kommunale lokaler.
I henhold til Folkeoplysningsloven skal ledige lokaler og udendørsanlæg, der tilhører
kommunen eller er beliggende i denne, anvises i prioriteret rækkefølge til virksomhed
indenfor lovens område.
1) Kommunale lokaler m.v.
2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler, der
benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og
lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v.
3) Regionale lokaler m.v.
4) Statslige lokaler m.v.
Den kommunale lokaleanvisning foretages på følgende måde:
Sæsontildelingen (d.v.s. faste ugedage og klokkeslæt hele sæsonen igennem) sker på
baggrund af ansøgning til forvaltningen.
Sæsontilladelser gives normalt for perioder mellem august og juni og på baggrund af en
konkret ansøgning.
Ansøgninger om klasse-, fag- og idrætslokaler m.v. til undervisningsbrug skal være
forvaltningen i hænde senest den 15. januar hvert år.
Ansøgninger indkommet efter denne dato vil blive imødekommet i den udstrækning, der er
ledig kapacitet.
Den 1. december er der frist for booking af stævner mv. i påsken.
Forvaltningen kan ligeledes give tilladelser til enkeltdage i sæsonens løb til særlige
arrangementer. Den 1. februar er der frist for booking af særlige arrangementer i
sommerferien, fx basket camp – håndboldskoler – gymnastik camp osv.
Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de kommunale lokaler er der indført frister
for afmelding af klasse- og faglokaler.
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Nøgleordning.
På en række skoler/anlæg er der indført nøgleordning på idrætsafsnittet. Ordningen
indebærer, at forskellige godkendte brugergrupper kan få udleveret nøgler til selv at benytte
et anlæg. Brugergruppen har ansvaret for anlægget i tildelingsperioden.
Arbejdspladsvurdering af kommunale lokaler.
Ansvarsfordelingen mellem folkeskolerne og Skolevæsenet er opdelt således at folkeskolerne
har ansvaret for alt det indvendige og Skolevæsenet for alt det udvendige. De enkelte
folkeskoler er selv ansvarlige for arbejdsmiljøet og herunder udarbejdelse af
arbejdspladsvurderinger.
Henvendelse vedrørende problemer i forbindelse med arbejdsmiljøet rettes således til den
pågældende folkeskole, hvis de er af indvendig karakter. Er der tale om problemer af
udvendig karakter eller har man generelle spørgsmål rettes henvendelsen til Skolevæsenets
arbejdsmiljøkoordinator på tlf.nr. 89 40 47 39. Kopi af eventuelle henvendelser og
korrespondance skal sendes til forvaltningen.

6.1 - Reservationsgebyr.
Byrådet kan ifølge loven fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang man ønsker at
opkræve gebyr for anviste lokaler m.v. De beløb, der opkræves i gebyr, skal anvendes inden
for området til yderligere nedbringelse af foreningernes udgifter ved brug af egne eller lejede
lokaler.
I Århus Kommune har byrådet besluttet at opkræve reservationsgebyr for lokaler og anlæg til
idrætsaktiviteter. For den folkeoplysende voksenunder-visnings vedkommende har det især
betydning for motionsgymnastikken.
Opkrævning af gebyr for en sæson sker i to rater, nemlig i januar og juni måned.
Eventuel afmelding af reserverede lokaler skal af hensyn til beregning og opkrævning af
gebyret ske skriftligt til forvaltningen.
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6.2 - Tilskud til egne eller lejede undervisningslokaler.
Såfremt egnede offentlige undervisningslokaler ikke kan anvises, ydes der efter
Folkeoplysningsloven og kommunalt fastsatte regler lokaletilskud til egne eller lejede
undervisningslokaler, der anvendes inden kl. 17.00. Der ydes et lokaletilskud på 75% af
timelejen, dog maksimalt af kr. 131,22 (2017-niveau) pr. undervisningstime. Lokalerne skal
være beliggende i Aarhus Kommune og det skal bemærkes, at undervisningslokaler i private
hjem ikke kan godkendes.
I Aarhus Kommune er det bestemt at foreninger, der udelukkende tilbyder
handicapundervisning desuden kan opnå lokaletilskud uanset at benyttelsen er før eller efter
kl. 17.00.
Det skal desuden bemærkes, at der ikke ydes lokaletilskud til ekskursioner.
Foreningerne er selv ansvarlige for, at egne eller lejede lokaler opfylder lovmæssige krav samt
at der foreligger ibrugtagningstilladelse til lokalet. En sådan tilladelse udstedes af Aarhus
Kommunes Bygningsinspektorat.
Ansøgningsfristen er 1. februar, og udbetaling af tilskud finder sted i to rater pr. 1. april og 1.
oktober.
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