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Konsekvenser for Coronavirus for Folkeoplysningsområdet 
20/8685 

Beslutningstema 
Fortsatte indsatser til imødekommelse af konsekvenser af Coronavirus/COVID-19 på det 
folkeoplysende område. 

Indstilling 
Formanden indstiller: 

 At de vedtagne hjælpeforanstaltninger fortsat er gældende indtil udgangen af juni 2021. 

Sagsfremstilling 
Kulturministeriet fremsendte i marts 2020 bekendtgørelse nr. 320 af 30.03.2020 om visse 
midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med Covid-19 gældende for året 2020. 
 
Kulturministeriet har i skrivelse af 05.01.2021 meddelt, at Bekendtgørelsens virkning forlænges 
frem til udgangen af februar 2021 og ser på muligheden for en yderligere forlængelse. 
Kulturministeren opfordrer kommunerne til fortsat at understøtte foreningerne. 
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde den 30.04.2020 en række hjælpeforanstaltninger for det 
folkeoplysende område.  
Yderligere vedtog Folkeoplysningsudvalget på møde den 25.08.2020 en udvidelse af 
hjælpeforanstaltningerne for aftenskolerne. 
 
Af hensyn til foreningernes planlægning og sikkerhed for videre drift skønnes en forlængelse af 
perioden til udgangen af februar 2021 ikke som hensigtsmæssig. 
Det foreslås således, at hjælpeforanstaltningerne foreløbig er gældende frem til udgangen af juni 
måned 2021.  
 
Hjælpeforanstaltningerne gældende for 09.03.2021-31.12.2021 oplyses her samlet: 
 

1. Budgetterede lokaletilskud til folkeoplysende foreninger fastholdes på trods af aflyste 
aktiviteter, hvor afholdte udgifter kan dokumenteres. 
Denne kompensation vil udelukkende blive udbetalt til foreninger, som ikke kompenseres 
på anden vis. 
 

2. Budgetterede nettoudgifter til halleje i haller fastholdes. 
Folkeoplysningsudvalgets andel i forhold til Svendborgordningen udbetales. 
Denne kompensation vil udelukkende blive udbetalt til haller, som ikke kompenseres på 
anden vis. 
  

3. Budgetterede nettoudgifter til kontrakthaller fastholdes. 
 

4. Budgetterede tilskud til planlagte, men aflyste, aktiviteter i aftenskolerne fastholdes, hvor 
afholdte udgifter kan dokumenteres. 
 

5. Der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med 
fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende 
begrænsninger på fjernundervisningens omfang. 
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6. Opkrævning af egenbetaling for foreningers lokalelleje kan efter anmodning udskydes, 
gældende for egenbetaling fra før og efter COVID-19. 
 

7. Opkrævning af egenbetaling for lønudgift til aftenskoleundervisning kan udskydes efter 
anmodning. 
 

8. Udbetaling af kommunale tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte 
skolernes likviditet. 
 

9. Foreningerne har, efter anmodning, mulighed for at indsende regnskaber senere end 
normal frist, såfremt det ikke har været muligt at afholde generalforsamling. 
 

10. Bevillinger til haltimer for 2021 vil ikke blive berørt af en eventuel aktivitetsnedgang i 2020. 
 

11. Bevillinger til aftenskolerne for 2021 vil ikke berørt af en eventuel aktivitetsnedgang i 2020. 
 

12. Aftenskolerne kan udnytte deres bevilgede ramme for 2020 til dækning af manglende 
deltagerbetaling fra nr. 7 deltager og op til 12 deltagere pr. hold med almen undervisning. 
 

13. I specielle tilfælde, f.eks. hvor store hold (kor) rammes af svigtende deltagere, kan der 
ansøges om ekstraordinært tilskud fra Puljen til Forenings- og Fritidsliv 
 

14. Idet problematikkerne kan være meget forskellige i aftenskolerne gives der mulighed for, at 
den enkelte aftenskole kan fremsende ansøgning med deres problematik og den vil blive 
behandlet af formanden og administrationen med efterfølgende orientering til 
Folkeoplysningsudvalget. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser 
Forventes at kunne udmøntes inden for Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2021 under 
forudsætning for, at de ønskede beløb til overførsel fra 2020 til 2021 effektueres. 

CO2-Konsekvensvurdering 
Ingen 

Lovgrundlag 
Bekendtgørelse nr. 320 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende 
virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. 
Kulturministerens brev om forlængelse af bekendtgørelsens virkning. 
 
Kommunens egne retningslinjer. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 22-02-2021 
Indstillingen godkendt indtil udgangen af juni. 
 
Til næste møde behandles muligheden for at fortsætte pkt. 12 i yderligere en periode.  
 
Erik Jakobsen var fraværende. 
 
Afbud: 
Erik Jakobsen 
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BILAG: 
1 - 
4793421 

Åben Bekendtgørelse om visse midlertidig foranstaltninger for 
den frie folkeoplysende virksomhed.pdf 

(100779/20) (H) 

2 - 
5063270 

Åben Brev fra kulturministeren til alle borgmestre og 
udvalgsformænd om bekendtgørelse for den frie 
folkeoplysende virksomhed ifm. Covid-19 

(3436/21) (H) 
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