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Til borgmestre og udvalgsformænd 

 

I marts 2020 blev bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie fol-

keoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-

19 udstedt. Bekendtgørelsen gav kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale 

tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som 

de frivillige folkeoplysende foreninger.  

 

Bekendtgørelsen gav endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsatte reg-

ler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervis-

ning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv. 

 

Da skærpede restriktioner nu igen er indført, udstedes der tilsvarende en bekendtgø-

relse, der genindfører ovennævnte muligheder for kommunerne. 

 

Med indførelsen af flere aktivitetsbegrænsende restriktioner er der atter opstået behov 

for kompensation for at understøtte kulturinstitutioner og aktører, hvis økonomiske 

grundlag endnu en gang udfordres. På den baggrund er der bl.a. indgået aftale mellem 

regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier om genåbning af kompensations-

ordninger på Kulturministeriets område, bl.a. tabt deltagerbetaling ved aftenskoler, 

daghøjskoler og Folkeuniversitetet. 

 

Derudover udstedes en ny bekendtgørelse, der genindfører muligheden for, at kommu-

ner kan fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folke-

oplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. 

 

Jeg vil takke jer for den store indsats, som I allerede har ydet, som har medvirket til at 

aftenskolerne og foreningerne har kunnet komme gennem krisen.  

 

Samtidig vil jeg også en ekstra gang opfordre jer til at fortsætte jeres store hjælp til af-

tenskolerne og foreningerne ved at benytte bekendtgørelsens muligheder. Nogle af de 

elementer, der bør indgå i kommunens beslutninger, er:  



 

Side 2 

• Udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte 

skolernes likviditet og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser som 

følge af covid-19 undgås. 

• Der kan ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført 

undervisning jf. folkeoplysningsloven og løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10 

stk. 1. Der er nu etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for 

undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på 

baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. covid-19. Det bør i den 

sammenhæng naturligvis være en forudsætning, at der i overensstemmelse med 

lønbekendtgørelsen udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning. 

• Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter 

er aflyst. 

• 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. Kommunerne bør i den 

sammenhæng anerkende indsatsen for at opretholde undervisningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

 

 

 


