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Opfølgning på dialogmøde om energi og inflation 

__________________________________________ 

31.01.2023  

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vil indledningsvist gerne takke Kulturministeriet og kulturministe-

ren for invitationen til dialogmødet den 18. januar 2023 om, hvordan kulturlivet påvirkes af de høje 

energipriser og den høje inflation. Som brancheorganisation for 37 landsdækkende folkeoplysende or-

ganisationer og underliggende lokale folkeoplysende skoler og foreninger – der har en beskeden likvidi-

tet og en stor afhængighed af deltagerbetaling – er vi desværre kun alt for bekendte med de negative 

konsekvenser af de høje priser.  

 

På aftenskoleområdet medvirker de høje energipriser til stigende udgifter til leje af lokaler, der anvendes 

til folkeoplysende kurser – nogle steder er stigningen på over 40 pct. Problemet er særligt stort, når 

skoler og foreninger skal leje svømmehaller/varmvandsbassiner og saunaer til kurser, hvor fx kronisk 

syge personer deltager i folkeoplysende aktiviteter. Samtidig oplever aftenskolerne en tilbageholdenhed 

blandt kursisterne, da mange har vanskeligt ved at betale egenbetalingen pga. den høje inflation.  

 

På det amatørkulturelle område medvirker energipriserne og inflationen til stigende udgifter til leje af 

faciliteter til kurser, aktiviteter og stævner/event – fx spejderhytter. Som eksempel har Dansk Amatør-

orkester Samvirke, DAOS, været nødsaget til at hæve deltagerpriserne med 10 pct. på et årligt sommer-

stævne med 300 deltagere. Samtidig oplever de amatørkulturelle foreninger en generel nedgang i an-

tallet af medlemmer på ca. 10-15 pct., hvilket, de vurderer, er en konsekvens af den økonomiske situa-

tion. Dette er særligt problematisk set i lyset af, at de amatørkulturelle foreninger har en meget beske-

den økonomi, hvor frivilligt arbejde fylder meget.  

 

På daghøjskoleområdet oplever nogle skoler også stigende huslejeudgifter på ca. 10 pct. Det fører til 

højere deltagerbetaling og/eller nedskæring i antallet af undervisere, hvilket i sidste ende går ud over 

kvaliteten af undervisningen. Også hos de lokale folkeoplysende radio- og tv-stationer påvirkes man af 

de stigende energipriser og inflationen ifm. deres radio- og tv-produktion og ifm. deres indkøb af nyt 

udstyr, computere, kameraer mv. Det presser de i forvejen klemte budgetter på stationerne. Endeligt 

har kulturhusene været nødsaget til at drosle ned for aktiviteten.  

 

Aftale om Vinterhjælp af 23. september 2023 

Det er vores vurdering, at vores medlemmer og deres medlemmer kun har brugt ordningen i et begræn-

set omfang.  
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Kort om DFS 

DFS er en branche- og paraplyorganisation for 37 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Vores 

medlemmer repræsenterer aftenskolerne, højskolerne, efterskolerne, ungdomsskolerne, folkeuniversite-

terne, de amatørkulturelle/idepolitiske foreninger og mange andre folkeoplysende aktører i civilsamfun-

det. Vores mål er at styrke folkeoplysningens relevans og aktualitet i Danmark sammen med vores med-

lemsorganisationer. Læs mere om os her. 

 

 

 

https://dfs.dk/om-dfs/

