
NOTAT 

Skitse til en tilskudsmodel for den folkeoply-
sende voksenundervisning efter den ændre-
de folkeoplysningslov 

1. Løntilskud til undervisning, studiekredse og foredrag samt tilskud til de-

batskabende aktiviteter beregnes efter denne model. Reglerne om eventuelle 

øvrige tilskud (fx lokaletilskud og pensionisttilskud) er ikke ændret med den 

nye lov. 

 

2. Løntilskuddet fordeles fortsat som et årligt tilskudstilsagn pr. aftenskole, 

udbetalt ratevis forud. 

 

3. Aftenskolerne har fortsat frit emnevalg og frit valg mellem tilrettelægge l-

sesformer, inden for det tildelte tilskudstilsagn. 

 

4. Tilskud fordeles ikke som hidtil efter deltagertimer, men i forhold til de 

enkelte aftenskolers ”maksimale løntilskud” det seneste år. 

 

5. Ved beregningen af tilskud for 2003 tages udgangspunkt i aftenskolernes 

lønudgifter for 2002. Ved ansøgningstidspunktet opgøres lønudgifterne 

skønsmæssigt, og når regnskabstallene foreligger, sker der en efterregulering 

i en af tilskudsraterne. 

 

6. Ved beregningen af det ”maksimale løntilskud” anvendes de tilskudsbrø-

ker, som kommunalbestyrelsen har fastsat for 2003. 

 

7. Et forenklet eksempel: 

 

Kommunalbestyrelsen afsætter en beløbsramme på 80.000 kr. til løntilskud, 

inkl. debatskabende aktiviteter. Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere 

følgende tilskudsbrøker for 2003: 
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Handicapundervisning : 7/9. 

 

Aftenskole 1 har i 2002 haft udgifter til lærerløn og lederhonorar på 100.000 

kr, kun til almen undervisning og foredrag. 

 

Aftenskole 2 har i 2002 haft udgifter til lærerløn og lederhonorar på 50.000 

kr., kun til handicapundervisning. 

 

Beregning af tilskud for 2003: 

 

 Lønudgifter ”Maksimalt 

løntilskud” 

Tilskud 

i % 

Fordeling af til-

skudstilsagn  

Aftenskole 1 100.000 33.333 (1/3) 46,2      36.960 

Aftenskole 2  50.000 38.889 (7/9) 53,8      43.040 

I alt  150.000 72.222 100,0      80.000 

 

 

8. Som udgangspunkt er beregningen ”automatisk”, men folkeoplysnings-

udvalget kan i særlige tilfælde foretage regulering af det maksimale lønti l-

skud (ligesom udvalget i dag kan regulere antal budgetterede deltagertimer).  

9. Afregningen foregår som hidtil: 

De 10% afregnes efter 10%-pulje-reglerne. 

De 90% afregnes således, at tilskudstilsagnet ikke må overstige henholdsvis 

1/3 og 7/9 af aftenskolernes lønudgifter. 

 

10. Holdstørrelser bestemmes af aftenskolerne, dog højst 7 (evt. gennem-

snitligt 7) på handicaphold. Aftenskolerne indberetter deltagertal fordelt på 

tilrettelæggelsesformer/tilskudsbrøker. 


