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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis 
byrådsgruppe vedrørende fordelingen af Folkeoplysningsmidler til 
handicapundervisning.  

 

Sagsforløb:  

Som følge af sagen om Cafe Kaffegal, så anmodede MKB den 22. marts 

2018 FO-Aarhus om en redegørelse vedrørende den folkeoplysende vok-

senundervisning i samarbejde mellem FO-Aarhus og Changemakers/Cafe 

Kaffegal. MKB modtog redegørelsen fra FO-Aarhus den 16. april, som efter-

følgende blev sendt ud til Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. 

Den 13. april modtog MKB og MSB denne 10-dages forespørgsel fra De 

Konservative Folkeparti. MKB har i den anledning bedt FO-Aarhus om yder-

ligere svar vedr. aktiviteterne ved Cafe Kaffegal, som er modtaget hhv. den 

17. april og 19. april (og vedlagt denne besvarelse som bilag).   

Nedenstående besvarelse er efterfølgende udarbejdet i samarbejde mellem 

MSB og MKB og med bidrag fra redegørelserne fra FO.  

 
 
Spørgsmål 1. Hvilken dokumentation foreligger for den undervisning, 
der er foregået på Café Kaffegal? 
 
Svar:  
Sport- og Fritid:  
FO-Aarhus har som dokumentation for undervisningsaktiviteterne på Café 
kaffegal indsendt holdlister med beskrivelse af holdene, samt underskrevne 
handicaperklæringer for alle deltagerne.  
Endvidere har FO-Aarhus i sin redegørelse vedr. undervisningsaktiviteterne 
på Café Kaffegal beskrevet hvordan undervisningen foregår i praksis. (FO-
Aarhus: Uddybning og bilag vedr. Café Kaffegal af 17. april 2018).  
 
 
2. Idet Aarhus Kommunes samarbejde med Café Kaffegal er sat i bero, 
omfatter dette også tildelingen af folkeoplysningsmidler? 
 
Svar: 
Sport- og Fritid: 
Undervisningsaktiviteterne ved Café Kaffegal er etableret i samarbejde mel-
lem FO-Aarhus og Café Kaffegal.  
Sport & Fritid har modtaget følgende tilbagemelding fra FO-Aarhus i relation 
til spørgsmålet:  
”FO-Aarhus ønsker imidlertid som følge af situationen og de ny oplysninger 
om arbejdsklima at stoppe samarbejdet med Kaffe/Økogal. Dog fortsætter 
de igangværende hold/kontrakter indtil de planmæssigt ophører 21. juni 
2018 for at sikre, at deltagerne ikke taber deres forbindelse til arbejdsmar-
kedet. Herefter stopper FO-Aarhus’ samarbejde med Kaffegal/Økogal, men 
vi håber at der inden den tid er fundet en ny ledelse, som opfylder Aarhus 
Kommunes krav, så vi igen kan indtræde i samarbejde med dem.” (FO-
Aarhus redegørelse vedr. undervisningen på Kaffegal/Økogal af 16. april 
2018). 
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3. Er medarbejderne på Café Kaffegal officielt ansat på caféen, eller 
betegnes de som kursusdeltagere? 
 
Svar:  
Sport & Fritid:  
Sport & Fritid har modtaget følgende tilbagemelding fra FO-Aarhus på dette 
spørgsmål.  
”I henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser, betegner vi personerne 
som kursusdeltagere når de deltager i aktiviteter, som er finansieret af FO-
Aarhus. Vi har derfor ingen viden om hvad deres titel/arbejdsmæssige status 
er eftersom der ikke er krav herom. Eksempelvis har vi et engelsk-hold i 
anden sammenhæng, hvor alle deltagerne går til undervisningen i deres 
arbejdstid.” (FO-Aarhus svar vedr. 10-dages forespørgsel fra Det konserva-
tive folkeparti af 19. april 2018).  
 
Beskæftigelsesforvaltningen:  

Medarbejderne hos Café Kaffegal rummer både ordinært ansatte, frivillige, 

fleksjobbere, virksomhedspraktikanter og førtidspensionister i løntilskud. 

Volumen af de enkelte grupper har vekslet over tid, dog med klar overvægt 

at førtidspensionister i løntilskud. Café Kaffegal har opnået dispensation fra 

rimelighedskravet via Det regionale arbejdsmarkedsråd, hvilket indebærer, 

at virksomheden lovligt kan have op til 25 førtidspensionister i løntilskud mod 

ellers 1. 

 
 
4. Hvilke dokumentationskrav er der stillet til FO-Aarhus som tilsynela-
dende har stået for udbetalingen til Chance Makers og Café Kaffegal? 
 
Svar:  
Sport-og Fritid: 
De enkelte aftenskoler aflægger årligt tilskudsregnskab vedr. de folkeoply-
sende aktiviteter aftenskolen har gennemført i seneste regnskabsår. I til-
skudsregnskabet oplyser foreningen resultatet af foreningens samlede akti-
viteter på de forskellige tilrettelæggelsesformer (almen undervisning, handi-
capundervisning, instrumental undervisning, fleksible tilrettelæggelsesformer 
og foredrag) i form af det samlede antal undervisningstimer, lønudgifter og 
deltagere. Tilskudsregnskabet underskrives af foreningens bestyrelse, skole-
leder og revisor, som herved erklærer, at aktiviteterne og udgifterne forbun-
det hermed er afviklet i henhold til folkeoplysningsloven og de heraf fastsatte 
regler. Hvis aftenskolen modtager mere end 450.000 kr. i kommunalt tilskud 
skal regnskabet underskrives af den registreret eller statsautoriseret revisor.  
 
Det er således op til den enkelte skole at kunne dokumentere de afholdte 
aktiviteter. På forlangende kan Sport & Fritid bede om at få indsendt ex. 
Kursusbeskrivelser, holdlister, handicaperklæringer, dokumentation for af-
holdte lønudgifter mv. som dokumentation for aftenskolens aktiviteter.  
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På baggrund af aftenskolernes regnskaber udarbejder Sport & Fritid til Fol-
keoplysningsudvalget om fordeling af undervisningstilskuddet blandt kom-
munens aftenskoler. Folkeoplysningsudvalget træffer den endelige beslut-
ning om tilskudsfordeling.  
 
 
5. Hvordan udformes de handicaperklæringer, der ligger til grund for 
fordelingen af folkeoplysende midler til handicapundervisning og fore-
ligger der formkrav til disse? 
 
Svar:  
Sport- og Fritid: 
Af Aarhus Kommunes regler for tilskud til voksenundervisning fremgår det, 
at der kan gives forhøjet tilskud handicappedes deltagelse i undervisningen i 
oplysningsforbundene på følgende betingelse: 

- Tilskuddet ydes såfremt handicappet er af en sådan art, at læreren 
skal tilrettelægge undervisningen på en særlig måde af hensyn til 
handicappet. 

- For at oplysningsforbundene kan opnå det forhøjede tilskud skal føl-
gende forhold være opfyldt: 
• Deltageren skal afgive erklæring om sit handicap [fysisk eller psy-
kisk (herunder læse-/staveretardering)]. 
• 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. 
 

Sport & Fritid har udarbejdet en handicapblanket som aftenskolerne kan 
benytte. De kan dog også vælge at designe deres egen blanket, men den 
skal indeholde følgende oplysninger: 
 
Vedr. Aftenskolen:  
Aftenskolens navn, holdnr. og fag.  
Vedr. Kursisten: 
Navn, adresse, fødselsdag, handicappets art og underskrift. 
 
 
6. Hvilken kontrol er der med de handicaperklæringer, der ligger til 
grund for fordelingen af folkeoplysende midler til handicapundervis-
ning? 
 
 
Svar:  
Sport & Fritid:  
Handicaperklæringerne skal opbevares af aftenskolen og skal kun indsen-
des på forlangende fra Sport & Fritid.  
 
I forhold til undervisningsaktiviteter på Café Kaffegal/Økogal oplyser FO-
Aarhus følgende om deres interne procedure og kontrol med handicaperklæ-
ringer:  
”Tilskudsregnskab inkl. Handicaperklæringer er løbende blevet revideret og 
godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, 
bekendtgørelsen hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer. Således 
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har samtlige deltagere skrevet under på, at de har deltaget i et forløb hos 
Kaffegal, som opfylder betingelserne for, at FO-Aarhus kan udbetale tilskud. 
Konkret tjekkes handicaperklæringerne således både af vores administrative 
medarbejdere og vores revisor.  
Alle hold er kontrollerede. Der er således kontrolleret for, at der er ikke 
sammenfald af personer, som deltager i undervisningen, ligesom der er kon-
trolleret for, at der er forskellige undervisere. På samme vis er der kontrolle-
ret for, at undervisningsskemaer er i overensstemmelse med de lokale-
bookinger, som står i FO-Aarhus eget bookingsystem.” (FO-Aarhus svar 
vedr. 10-dages forespørgsel fra Det konservative folkeparti af 19. april 
2018).  
 
 
7. Hvilke krav stilles til offentlig tilgængelighed og åben tilmelding på 
de kurser og forløb, der udbydes i regi af de folkeoplysende midler på 
handicapområdet? 
 
Svar:  
Sport- og Fritid: 
Af Folkeoplysningslovens § 7 stk. 4, fremgår bl.a. at den folkeoplysende 
voksenundervisning skal være åben for alle. Endvidere fremgår af Folkeop-
lysningsbekendtgørelsens § 6 at den folkeoplysende voksenundervisnings 
skal annonceres offentligt og være åben for alle jf. FO-lovens § 7 stk. 4.  
 
 
8. Hvordan ser den samlede fordeling af folkeoplysningsmidler til han-
dicapundervisning ud, fordelt på modtagere? 
 
Svar:  
Sport- og Fritid: 
Der er vedlagt et bilag med oversigt over fordelingen af tilskud til handicap-
undervisning fordelt på de forskellige aftenskoler. (Se bilaget ”Fordeling af 
tilskud til handicapundervisning”) 
 

9. Hvor mange folkeoplysende midler bruges i alt på handicapunder-

visning i Aarhus Kommune? 

 

Svar:  

Sport-og Fritid: 

Aarhus Kommune fordeler årligt ca. 32,7 mio. kr. i tilskud til aftenskolernes 

undervisning. Heraf går de ca. 21 mio. kr. til handicapundervisning. (Se bila-

get ”Fordeling af tilskud til handicapundervisning”) 

 

 
10. Hvor mange folkeoplysende midler bruges på handicapundervis-
ning i Aarhus Kommune sammenlignet med de fire andre store kom-
muner, opgjort i kroner og ører og i andel? 
 
Svar:  
Sport- og Fritid: 
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Sport & Fritid har forespurgt 6-byerne om fordelingen af tilskud til handicap-
undervisning. Der er kommet tilbagemelding fra hhv. København og Aalborg.  
 
Aarhus Kommune: ca. 20,97 mio. kr. = ca. 64% 
Aalborg Kommune: ca. 4,66 mio. kr. = ca. 36% 
Københavns Kommune: ca. 17,20 mio. kr. = ca. 41% 
 
 
11. Hvor stor en andel af disse midler anvendes i beskæftigelsesmæs-
sig sammenhæng? 
 
Svar:  
Sport & Fritid:  
Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning sker med udgangspunkt i 
Folkeoplysningsloven og de regler der er fastsat i henhold til denne. Ved 
regnskabsaflæggelse til Sport & Fritid aflægger aftenskolerne samlet regn-
skab for alle deres folkeoplysende aktiviteter. Der skal således ikke redegø-
res for hvert enkelt hold. Der er ligeledes heller ikke krav om, at der redegø-
res for om nogle af aktiviteternes sker i sammenhæng eller samarbejde med 
øvrige aktører eller indsatser. Sport & Fritid har derfor ikke oplysninger på 
hvor stor en del af handicapundervisningen, der indgår i en beskæftigelses-
mæssig sammenhæng.  
 
I 2015 foretog Sport & Fritid en undersøgelse af handicapaktiviteterne i Aar-
hus Kommune. Af denne fremgik, at 79% af timerne med handicapundervis-
ning foregik i et samarbejde med en anden aktør. Samarbejdet kan både 
være direkte med en kommunal aktør/institution, regionale tilbud, selvejende 
institutioner/organisationer mv. De forskellige typer af samarbejde har derfor 
også forskelligt sigte, ex. som en del af en beskæftigelsesindsats, social 
indsats, boligsocial indsats, sundhedsindsats mv.     
 
Beskæftigelsesforvaltningen:  
Der gives ikke folkeoplysningsmidler via Beskæftigelsesforvaltningen. Be-
skæftigelsesforvaltningen har derfor ikke mulighed at opgøre, hvor mange 
folkeoplysende midler der anvendes til beskæftigelsesindsatsen.  
 
Det kan tilføjes, at Beskæftigelsesforvaltningen samarbejder med en lang 
række af private og offentlige virksomheder samt institutioner. Sigtet er at 
bringe ledige i job eller uddannelse. Forvaltningen har løbende kontakt med 
ca. 6.000 virksomheder om aktivering og optræning af ledige. Tilskud til de 
virksomheder som forvaltningen samarbejder med i relation til aktiveringsfor-
løb gives i henhold til beskæftigelseslovgivningen.  
 
 

12. Føres der selvstændig tilsyn med midlerne anvendt på beskæftigel-

sesområdet? 

 

Svar:  
Beskæftigelsesforvaltningen:  
Beskæftigelsesforvaltningen følger løbende op på de tilbud, som forvaltnin-
gen indgår kontrakt med i henhold til beskæftigelseslovgivningen, jf. den 



 

 

26. april 2018 

Side 6 af 6 

lovpligtige personopfølgning på området. Beskæftigelsesforvaltningen fører 
ikke tilsyn med folkeoplysningsmidler anvendt på området. 

 
Sport & Fritid:  
I forhold til folkeoplysningsområdet så fører Sport & Fritid et generelt tilsyn 
med at den folkeoplysende voksenundervisning lever op til folkeoplysnings-
loven og regler fastsat i medfør heraf. Tilsynet sker i form af de afgivne til-
skudsregnskaber med bestyrelses og revisorunderskrift, samt evt. stikprøver 
i forhold til enkeltsager.  

 

 

 

 

 

Bilag:  

- Fordeling af tilskud til handicapundervisning 

- FO-Aarhus redegørelse vedr. undervisningen på Kaffegal/Økogal af 

16. april 2018 

- FO-Aarhus: Uddybning og bilag vedr. Café Kaffegal af 17. april 2018 

- FO-Aarhus svar vedr. 10-dages forespørgsel fra Det konservative 

folkeparti af 19. april 2018 


