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Tryghedspakke på aftenskoleområdet i forbindelse med covid-19:

Tilskud til undervisning (12.6 mio. kr.):
•

•

•

•
•

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan aflyst undervisning, som følge af Covid-19, fortsat indgå som
tilskudsberettiget undervisning, hvis der er sket udbetaling af løn i henhold til løncirkulæret. Undervisningen vil indgå med den normale tilskudsbrøk, der er knyttet til aktiviteten.
Ordningen vil være gældende i henhold til regeringens udmelding fra 9. marts – 8. juli 2020.
Aftenskolerne forventer en aktivitetsnedgang og dermed også en økonomisk nedgang i efteråret 2020 –
pga. covid-19. Årsagen er, at de forventer, at de vil være nødsaget til at oprette hold med færre deltagere, idet en stor del af deres deltagere er ældre kursister og de forudser at mange af dem enten fravælger undervisning på større hold eller helt undlader at deltage. Desuden vil kravet om større afstand
mellem kursisterne være en stor udfordring.
o

For at imødegå dette, har Aalborg Kommune valgt at dispensere fra tilskudsbrøken for almen
undervisning fra 1/3 til 1/2.

o

Dispensationen er gældende fra 1/8 -31/12 2020.

Ovenstående tiltag vil medføre, at Aalborgmodellen i 2020 midlertidigt sættes ud af kraft. Det vil sige,
at der ikke vil ske en efterregulering af aconto tilskuddet for 2020, hvis det viser sig ved regnskabsaflæggelsen for 2020, at der er aftenskoler, der har haft en aktivitetsudvidelse.
Hvis det viser sig, at de tilskudsberettigede udgifter er mindre end aconto tilskuddet, vil der skulle ske
tilbagebetaling.
Hvis der ved afslutning af regnskabsåret 2020 viser sig, at der er overskydende midler inden for rammen til undervisning, vil der for enkelte aftenskolers vedkommende undtagelsesvis, kunne tages udgangspunkt i regnskab 2019. Dette vil ske efter en konkret vurdering.

Tilskud til nedsat deltagerbetaling (2.7 mio. kr.):
•

Der kan ydes tilskud til tilmeldte kursister/deltagere på planlagte foredrag og kurser og hvor der er
oprettet hold, der er aflyst pga. myndighedernes udmeldinger pga. Corona Covid-19 situationen.

•
•
•
•

Det gælder uanset også om egenbetalingen er betalt eller ej. Der kan ydes tilskud til hele forløbet,
uanset at der efterfølgende er sket aflysning af dele af undervisningen.
Der skal foreligge dokumentation for de tilmeldte kursister/deltagere.
Det er dog en forudsætning, at der afholdes den tilhørende lønudgift vedr. aktiviteten.
Planlagte foredrag og kurser hvor der ikke er tilmeldte kursister/deltagere ydes der ikke tilskud til.
Aftenskoler, der søger regeringens hjælpepakke om støtte til deltagerbetalingen, skal i ansøgningen, modregne Aalborg Kommunes tilskud til nedsat deltagerbetaling for ovennævnte hold.

Lokaletilskud (4.8 mio. kr.):
•

Det udmeldte aconto lokaletilskud for 2020 – vil blive udbetalt, uanset aktivitetsniveau. Der vil ikke
ske efterregulering ved regnskabsårets afslutning.

Gebyr for brug af offentlige lokaler (185.000 kr.):
•

Der vil kun blive opkrævet gebyr for de undervisningstimer, der bliver gennemført i kommunale lokaler. Gebyret vil, som hidtil, blive opkrævet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

Fjernundervisning:
•

Der kan under Covid-19 nedlukningen dispenseres fra de normale regler vedr. fjernundervisning.
Dvs. at reglerne om at mindst 30% af timerne skal være gennemført i fællesskab og at undervisningen afregnes efter reglerne for fleksible tilrettelæggelsesformer, suspenderes.

•

Igangværende undervisning, der pga. Covid-19 nedlukningen videreføres som fjernundervisning
kan medregnes i forhold til den oprindelige tilrettelæggelsesform.

•

Hvis der oprettes nye aktiviteter som fjernundervisning under Covid-19 nedlukningen, kan det medregnes som almen undervisning.

•

Efterår 2020: Hvis der oprettes nye aktiviteter som fjernundervisning i efteråret, kan der dispenseres fra de normale regler for fjernundervisning i efteråret 2020. Holdene kan medregnes som almen undervisning efter de midlertidige regler for 2020 – dvs. med en tilskudsbrøk på 1/2.

•

For at nye aktiviteter kan medregnes skal de kunne relateres til covid-19 situationen.

Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen (1.4 mio. kr.):
•

Der dispenseres for retningslinjerne for at brugen af tilskuddet til debatskabende aktiviteter. Aftenskolerne kan vælge at bruge alle midlerne til debatskabende aktiviteter, men kan også benytte hele
eller dele af tilskuddet til udvikling af nye undervisningsformer, betaling af faste udgifter, tabt deltagerbetaling mv. Aftenskolerne skal fortsat aflægge særskilt regnskab for brugen af de debatskabende aktiviteter, hvoraf det fremgår, hvordan de er brugt.
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Muligheder for aftenskoleundervisning i det fri:
Sundhedsstyrelsen accepterer udendørs aftenskoleaktiviteter – hvis de foregår på betryggende vis.
De skal blandt andet leve op til en række anbefalinger. Læs mere her:
https://www.danskoplysning.dk/nyheder/nyhedsoversigt/mulighed-for-aftenskole-i-det-fri/

Tilskud 2022:
•

Beregningen af aconto tilskuddet for 2022 vil ske med udgangspunkt i regnskab 2019. Det vil sige,
at der ses bort fra 2020 som grundlag for fremtidige tilskud.

Aconto udbetalinger i 2020:
•

Udbetaling af aconto tilskud til undervisning, særlige tilskud og lokaletilskud, vil blive udbetalt efter
de sædvanlige regler.

Likviditetsmæssige udfordringer:
•

Er der aftenskoler, der har likviditetsmæssige udfordringer, så vil forvaltningen være åben for en
dialog, i hvert enkelt tilfælde.

Regnskab 2019:
•

Forvaltningen vil gerne have tilsendt regnskaberne for 2019 enten digitalt eller pr. post, selv om der
mangler underskrifter fra bestyrelsen, referat fra generalforsamlingen m.v. De manglende oplysninger eftersendes, når det bliver muligt.

Dokumentation:
•
•

For de aftenskoler der søger og får bevilget hjælp fra de statslige hjælpepakker, skal regnskabet for 2020 vedlægges en kopi af ansøgningen samt af bevillingen.
Der vil i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 blive medsendt et skema, så det er
muligt at dokumentere, i hvilket omfang der i regnskabet indgår lønudgifter samt tilskud til
nedsat deltagerbetaling vedr. aflyst undervisning.

Links til statslige hjælpepakker:
•

Pulje til kompensation for deltagerbetaling:
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-kompensation-for-den-folkeoplysende-voksenundervisning/

•

Erhvervshjælpepakker (lønudgifter og faste omkostninger):
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

•

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
https://www.danskoplysning.dk/medlemsservice/info-om-corona/hjaelpepakker/udskydelse-afmoms-am-bidrag-og-a-skat/
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Lovgrundlag:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115 - Folkeoplysningsloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251 - Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/241 - Lov om midlertidige foranstaltninger på børne og
undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. (jf. § 11)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320 - Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse
med covid-19.
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