Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af tilretning af Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer for
aftenskoler
2019-091400
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at Aalborg Kommunes tilskudsmodel på aftenskoleområdet ændres således, at tilskudsbrøken til særlig
tilrettelagt undervisning ændres fra 8/9 til 7/9 - med virkning fra 1. januar 2020
at såfremt der ved regnskabsårets afslutning er overskydende midler indenfor rammen til undervisning, vil
der ske en efterregulering inden for særlig tilrettelagt undervisning - dog max. op til 8/9, der er lovens max.
at Fritidsområdet i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket følger udviklingen tæt og evaluerer ordningen i
2022.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse:
Aalborg kommunes retningslinjer for tilskud til aftenskoler (Aalborgmodellen) gør, at aftenskolerne modtager
et aconto tilskud hvert år, der er beregnet ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede
regnskabsår.
Ved årets afslutning afregnes tilskuddet således, at aftenskolerne reguleres i forhold til deres reelle afholdte
aktiviteter.
Sundheds- og Kulturforvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at det forventes, at der vil være et øget
pres på den økonomiske ramme - allerede fra 2020.
Årsagen er, at mange af de aktiviteter, der tidligere er kørt i daghøjskoleregi, er blevet oprettet som
aftenskoleaktiviteter fra 1. januar 2019 – med tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har ændret tilskudsmodellen til Daghøjskoler gældende fra 1. januar 2019,
og der er sket en omlægning af jobcentrenes visitation til daghøjskolerne – herunder opsigelse af
rammeaftaler.
Da der for mange af kursisternes vedkommende er tale om særligt sårbare, køres undervisningen som
særlig tilrettelagt undervisning, med forhøjet tilskud i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer. Dette
medfører, at aftenskolernes ramme er kommet under pres.
Desuden har forvaltningen udarbejdet en intern statistik for 2018 samt statistik til VIFO (Videncenter for
Folkeoplysning) for 2018. Seneste statistik til VIFO blev udarbejdet i 2014. I den forbindelse er det blevet
tydeliggjort, at der gennem de senere år generelt er sket en markant stigning i antallet af timer til særlig
tilrettelagt undervisning.
På baggrund af ovenstående har forvaltningen afholdt møde med Folkeoplysningssamvirket for at orientere
om den forventede aktivitetsstigning og fremsat mulige handlemuligheder i forhold til retningslinjerne.
Folkeoplysningssamvirket har efterfølgende givet en tilbagemelding til forvaltningen jf. bilag
På baggrund af tilbagemeldingen foreslår Sundheds- og Kulturforvaltningen, at tilskudsmodellen ændres
således, at tilskudsbrøken til særlig tilrettelagt undervisning ændres fra 8/9 til 7/9 – med virkning fra 1. januar
2020.
Er der ved regnskabsårets afslutning overskydende midler indenfor rammen til undervisning, vil der ske en
efterregulering inden for særlig tilrettelagt undervisning – dog max. op til 8/9 – der er lovens max.

Sundheds- og Kulturforvaltningen kan oplyse:
at ovenstående ændring af tilskudsmodellen forventes at kunne afhjælpe det økonomiske pres på
rammen,
at Fritidsområdet i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket vil følge udviklingen tæt og foretage en
evaluering af ordningen i 2022,
at afregningen af tilskud vedr. undervisning i 2019 vil blive afregnet efter de nuværende retningslinjer.
at de nye retningslinjer vil være gældende for tildeling af tilskud fra 1. januar 2020, og
at det er Sundheds- og Kulturudvalget, der har kompetencen vedr. ændring af regler for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning.
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Bilag:
Tilbagemelding fra Folkeoplysningssamvirket
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