Nyhedsbrev fra Forvaltningen i Viborg kommune d. 25/5.-2020
Kære Aftenskoler

Vi vil her gerne informere om forholdene på aftenskoleområdet i forbindelse med nedlukningen pga.
corona.

Aftenskoler må åbne igen
Allerførst en glædelig nyhed:
Aftenskolerne må påbegynde sine indendørs aktiviteter igen fra 27. maj 2020 og kan åbne under
sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer. Vi kender ikke disse retningslinjer endnu.
Der er stadig restriktioner vedr. korsang, men vi ved ikke nærmere.
Nogle aftenskoler har indstillet sæsonen. Andre har lavet udendørs undervisning. Andre igen har lavet
fjernundervisning.
Og endelig er der nogen, der bare har ventet på at måtte gå i gang igen. De må de nu fra 27. maj 2020.

Lukkeperioden
Der er i Viborg Kommune (bl.a. Kulturudvalget og Fritidsrådet) truffet en række beslutninger, som gerne
skulle gøre det nemmere at være aftenskole i
lukkeperioden 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020:
•
•
•
•

Der ydes tilskud til løn efter de alm. regler, uanset om der gennemføres undervisning eller ej. Blot
skal lønnen naturligvis udbetales
Der ydes tilskud til afholdte lokaleudgifter efter de alm. regler, uanset om der har været afholdt
undervisning eller ej. Der skal foreligge dokumentation for afholdt udgift
Der opkræves ikke gebyr på timebasis for kommunale lokaler til undervisning i lukkeperioden
Der ydes pensionisttilskud. Hvis der er indsendt lister, ydes tilskud ud fra dem. Ellers kan der ydes
tilskud ud fra samme periode sidste år (2019)

De aftenskoler, der selv udbetaler lønninger, har fået udbetalt 2. rate af 2020-tilskuddet med det samme.

Beslutninger for hele 2020
Der er truffet beslutning om, at tilskuddet for 2020 kan bruges til andre udgifter end løn. Formålet er at
gøre det lettere for aftenskolerne at komme igennem 2020.
•

Det er godkendt, at 10% midler også kan bruges til andre formål end debatskabende aktiviteter i
2020
• Det er godkendt, at løntilskuddet (90% af den enkelte aftenskoles bevilling) kan bruges til andre,
dokumenterede udgiftstyper end løn, idet
Udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning

Eksempler på, hvad tilskuddet ellers kan bruges til:

lokaleudgifter ud over allerede ydet lokaletilskud, it-udstyr til nye undervisningsformer, udstyr til
udendørstræning, administrative udgifter vedr. aftenskolevirksomhed, annoncering, ekstraordinær
rengøring, værnemidler osv.
Kontakt meget gerne Forvaltningen for at få en forhåndsgodkendelse. Vi vil bestræbe altid at give et
skriftligt svar inden for en uge.

Forhøjet tilskud til små hold
Der vil i 2020 kunne ydes tilskud med 5/7 tilskud til alle små hold med højst 8 deltagere overalt i
kommunen efter reglerne for tilskud til undervisning i tyndtbefolkede områder.
Det er for at fremme muligheden for at komme i gang igen med små hold.

Ikke tilskud til manglende deltagerbetaling
Tilskuddet kan ikke bruges til at dække manglende deltagerbetaling i lukkeperioden. Det skal der søges om i
statslige puljer.

Fjernundervisning
Fjernundervisning er tilskudsberettiget. Kravet om, at mindst 30% af undervisningstimerne skal foregå i
fællesskab ved fjernundervisning, er ophævet i 2020.

Omfordeling
Der foretages ikke omfordeling af tilskud i 2020. Det skyldes, at Kulturudvalget/Fritidsrådet prioriterer, at
den enkelte aftenskole får mulighed for at disponere over den bevilling, den har fået for 2020.

2020-bevillingen er rammen
Alle ovennævnte tiltag gennemføres inden for den bevilling, der er givet til den enkelte aftenskole.
Der skal foreligge dokumentation for samtlige udgifter, der skal udløse tilskud.

Grundlag for tilskud i 2021
Fritidsrådet har besluttet, at fordeling af tilskudsrammen for 2021 tager udgangspunkt i fordelingsnøglen,
der er anvendt for tilskud for 2020.
Tilskuddets størrelse kan vi ikke fastslå endnu, da budgetrammen for 2021 ikke kendes endnu.

