Kompensationsordning for folkehøjskolerne

19. januar 2021

Folkehøjskolerne er landsdækkende blevet påbudt i perioden 9. december 2020 7. februar 2021 ikke at tage imod elever.
Aflysningen af kurserne vil betyde, at folkehøjskolerne vil miste deres indtægtsgrundlag pga. krav om tilbagebetaling af deltagerbetaling, og de vil som en konsekvens heraf skulle tilbagebetale statstilskud for perioden, da statstilskuddet er betinget af, at skolerne får egenbetaling.
Folkehøjskolerne er omfattet af de generelle kompensationsordninger, jf. aftale om
genåbning af de generelle, store kompensationsordninger af 10. december 2020. Dette er i
modsætning til foråret, hvor de ikke havde adgang til de generelle ordninger fra
start.
Derudover lægges der op til, at der etableres en samlet kompensationsordning for
tabt deltagerbetaling på folkehøjskolernes korte og lange kurser i perioden 9. december 2020 frem til og med 7. februar 2021, samt at statstilskuddet reguleres ift.
antal tilmeldte pr. 29. december 2020.
Kompensationsordning for tabt deltagerbetaling
Der etableres en samlet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling på folkehøjskolernes korte og lange kurser i perioden fra 9. december 2020 til og med 7.
februar 2021. Med ordningen kan folkehøjskolerne blive kompenseret for op til
90 pct. af den tabte deltagerbetaling, dog højest svarende til skolernes faktiske udgifter.
Finansieringen af ordningen for tabt deltagerbetaling frem til og med den 7. februar findes ved de 20 mio. kr., som er afsat jf. aftalen af 16. december 2020 og
ved en reduktion af aktivitetspuljen.
Samlet finansieringsmodel for pulje til tabt deltagerbetaling
Aftale af 16. december 2020

20 mio. kr.

Aktivitetspuljen*

34 mio. kr.

I alt

54 mio. kr.

* Aktivitetspuljen på 230 mio. kr. for januar og februar nedskrives med 34. mio. kr.

Såfremt restriktionerne forlænges efter den 7. februar 2021, forlænges ordningen
for tabt deltagerbetaling parallelt hermed – dog senest til udgangen af februar
2021 – og finansieres af centrale midler.
Der stilles krav om, at medarbejdere skal hjemsendes i så høj grad som muligt.
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Der vil ligesom med aftalen for de korte kurser af 16. december 2020 blive stillet
krav om, at folkehøjskolerne først har søgt de generelle kompensationsordninger
for faste omkostninger og lønkompensation i relevant omfang, ligesom udgifter
skal være forsøgt nedbragt.
Folkehøjskolernes statstilskud
Folkehøjskolernes aconto statstilskud i perioden med de skærpede restriktioner reguleres med udgangspunkt i antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020.
Efterreguleringen af folkehøjskolernes statstilskud i 2021 sker for perioden med
skærpede restriktioner på baggrund af tilmeldte elever pr. 29. december 2020. For
den efterfølgende periode med genåbning, vil der på vanlig vis blive udbetalt
aconto beløb, som efterreguleres ud fra den faktiske aktivitet på skolen.
For de korte kurser gælder ordningen i perioden fra 9. december 2020 – 7. februar
2021 og for de lange kurser i perioden fra 1. januar – 7. februar 2021.
Såfremt de skærpede restriktioner forlænges, vil perioden og ordningen forlænges tilsvarende.
De generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation
Der genåbnes generelle kompensationsordninger både i Erhvervsministeriet og i
Kulturministeriet. Folkehøjskolerne skal søge Erhvervsministeriets ordninger, hvis
de modtager under 50 % i offentlig tilskud, og de skal søge Kulturministeriets
ordninger, hvis de modtager mere end 50 % i offentlig tilskud.
Folkehøjskoler modtager i gennemsnit. 51 % i offentlig tilskud og spændet er ca.
mellem 48% og 52 %. Nogle skoler vil derfor skulle søge Erhvervsministeriets
ordninger og nogle skal søge Kulturministeriets ordninger.
Kompensation for faste omkostninger
Kompensation for faste omkostninger kan søges af virksomheder, kulturinstitutioner mv., der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. i restriktionsperioden i forhold til en referenceperiode (i udgangspunktet den tilsvarende periode sidste år), uagtet om omsætningsnedgangen er relateret til specifikke COVID19-relaterede restriktioner. Tvangslukkede kulturinstitutioner mv., kan få dækning
for faste omkostninger efter en trappemodel ud fra størrelsen på deres omsætningstab i kompensationsperioden.
Lønkompensation
Lønkompensationsordningen kan søges af virksomheder, kulturinstitutioner mv.,
der hjemsender min. 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Lønkompensationen kan udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikkefunktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.
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Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der
kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det
er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

