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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis 
byrådsgruppe vedrørende uddybende spørgsmål til fordelingen af fol-
keoplysningsmidler til handicapundervisning.  

 

Sagsforløb:  
Den 13. april 2018 modtog MKB og MSB en 10-dages forespørgsel fra De 
Konservative Folkeparti vedrørende fordelingen af Folkeoplysningsmidler til 
handicapundervisning. Forespørgslen blev besvaret af MSB og MKB den 26. 
april 2018.  

MKB har den 4. juni modtaget denne opfølgende 10-dages forespørgsel fra 

det Konservative Folkeparti vedrørende fordelingen af folkeoplysningsmidler 

til handicapundervisning. I forbindelse med nedenstående besvarelse er der 

indhentet bidrag fra MSB vedr. spørgsmål nr. 5. 

 

Generelt om folkeoplysningsområdet 

Folkeoplysningsloven fastlægger reglerne for støtte til folkeoplysende vok-

senundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler, 

og Byrådet fastlægger de overordnede rammer inden for reglerne i folkeop-

lysningsloven. 
 

Byrådet har henlagt en række af sine opgaver efter folkeoplysningsloven til 

Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til fx at 

træffe konkrete afgørelser om bl.a. folkeoplysende foreninger og deres virk-

somhed, at anvise offentlige lokaler m.v., fordele tilskud til de enkelte ansø-

gere og påser, at tilskud ydet efter loven er anvendt i overensstemmelse 

med loven og regler fastsat i medfør heraf.  

 

 

Spørgsmål 1. Er det muligt for en forening, der modtager folkeoplysen-

de midler at videregive disse midler til et andet CVR-nummer? 
 
Svar:  
Tilskud, der er givet i henhold til folkeoplysningsloven, kan ikke overdrages 
til andre aktører eller CVR-numre. 
  
For at kunne modtage tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, så skal man 
være etableret og godkendt som en folkeoplysende forening. Tilskuddet 
modtages til foreningens egne folkeoplysende aktiviteter.  

 

Foreningen kan bruge sit tilskud til afholdelse af udgifter forbundet med for-

eningens folkeoplysende aktiviteter, for eksempel indkøb af materialer, leje 

af lokaler, løn til undervisere og ledelse mv. De konkrete regler og krav er 

forskellige afhængig af hvilken form for aktivitet, der er tale om, og hvilken 

type af tilskud der modtages.  

 

Der kan kun modtages tilskud til foreningens egne aktiviteter, deltagere eller 

udgifter. Det vil være muligt, at foreningerne afvikler nogle af sine aktiviteter i 
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samarbejde eller partnerskab med øvrige aktører. Det forudsætter dog, at de 

folkeoplysende aktiviteter kan adskilles fra øvrige aktiviteter, at aktiviteten i 

øvrigt lever op til kravene i folkeoplysningsloven, og at den folkeoplysende 

forening kan dokumentere og aflægge særskilt regnskab for foreningens 

andel af udgifterne til aktiviteten.  

 

Spørgsmål 2. Såfremt dette er muligt, hvordan foregår afregningen 

mellem de to parter så i praksis, og hvilke udgifter kan dækkes af til-

skuddet? 

 

Svar:  

Videregivelse af tilskud:  

Som nævnt ovenfor, kan tilskud givet i henhold til folkeoplysningsloven ikke 

overdrages til andre aktører eller CVR-numre. 

 

Tilskuddet til voksenundervisning kan bruges til følgende udgifter afhængig 

af hvilken aktivitet der afvikles:  

 

Almindeligt tilrettelagt undervisning, herunder undervisning for små hold, 

særligt tilrettelagt undervisning og foredrag:  

- Udgifter til leder- og lærerløn i henhold til løncirkulæret 

 

Fleksibel tilrettelagt undervisning:  

- Løn (ikke bundet af løncirkulære) 

- Lederhonorar (max 20%) 

- Udgifter til etablering af internetadgang 

- Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi 

- Annoncering 

- Lokaleudgifter 

 

Debatskabende aktiviteter (10% af det samlede tilskudsgrundlag):  

- Kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn.  

- Kan ikke anvendes til befordring af deltagere, forplejning og over-

natning for deltagere, materiel af blivende værdi, entre udgifter.  

- Der er sat begrænsning på følgende udgiftstyper:  

o Ledelse, max 20% af beløbsrammen 

o Administration, max 10% af beløbsrammen 

o Annoncering, max 20% af beløbsrammen 
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Spørgsmål 3. Såfremt det er muligt at videregive folkeoplysningsmidler 

til en tredjepart, hvem har så ansvaret for at sikre, at lovgivningen op-

fyldes?  

 

Svar:  

Som nævnt ovenfor, kan tilskud givet i henhold til folkeoplysningsloven ikke 

overdrages til andre aktører eller CVR-numre. 

 

Ansvaret for at sikre, at lovgivningen opfyldes, herunder at tilskuddet modta-

ges og bruges i henhold til de gældende regler, ligger hos bestyrelsen for 

den folkeoplysende forening, der modtager tilskud. Foreninger der modtager 

tilskud, afleverer hvert år tilskudsregnskab hvor den samlede bestyrelse 

samt foreningens revisor skriver under på at tilskuddet er modtaget og brugt 

i henhold til de gældende regler. 

 

Spørgsmål 4. Hvordan sikrer Aarhus Kommune, at et handicapunder-

visningstilbud ikke modtager kommunal støtte fra flere forvaltninger til 

den samme aktivitet? 

 

Svar:  

Der føres tilsyn med tilskud til folkeoplysende aktiviteter ved, at de enkelte 

aftenskoler aflægger årligt tilskudsregnskab vedr. de folkeoplysende aktivite-

ter aftenskolen har gennemført i seneste regnskabsår jf. folkeoplysningslo-

vens § 29.  

 

For at kunne modtage tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning er 

det udgangspunktet, at aktiviteten skal være folkeoplysende og i øvrigt leve 

op til de fastsatte regler og krav. Det er efter folkeoplysningsloven muligt at 

indgå partnerskaber om løsningen af konkrete opgaver med andre dele af 

kommunen eller andre aktører. Der føres ikke tilsyn med, om der modtages 

støtte fra andre kommunale forvaltninger eller andre aktører til de folkeoply-

sende aktiviteter.  

 

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at proceduren for ansøgning om og 

udbetaling af tilskud er baseret på allerede gennemførte aktiviteter. Forde-

lingen af tilskud sker på baggrund af de af Aarhus Byråd fastsatte regler og 

rammer og godkendes årligt af Folkeoplysningsudvalget.  
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Spørgsmål 5. Hvilke krav stiller Aarhus Kommune til anvendelsen af et 

eventuelt overskud i en socialøkonomisk virksomhed, kommunen har 

en samarbejdsaftale med?  

 

Svar:  

MKB har ikke direkte samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og 

heller ikke nogen myndighedsopgaver i relation til disse. MKB har derfor 

bedt MSB om at svare i forhold til dette spørgsmål. Svar fra MSB er vedlagt 

som bilag.  

 

 

 

 

 

 

Rabih Azad-Ahmad 

Rådmand 

  / 

   Kirsten Jørgensen 

   Direktør 

 

 

 

 

 

Bilag:  

- Svar fra MSB vedrørende spørgsmål nr. 5 


