Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning
(aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Fra hhv. den 9., 11. og 16. december 2020 er aftenskolerne, daghøjskolerne og
Folkeuniversitetet påbudt at lukke alle deres indendørs aktiviteter i hele landet.
Den 16. december 2020 blev der politisk enighed om en aftale, hvorved der afsættes
yderligere 20 mio. kr. (for februar 2021) til den eksisterende kompensationsordning
for den folkeoplysende voksenundervisning, og at ”ordningen også skal kunne hjælpe
under nedlukningen”.
Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning
(aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet
Kompensationsordningen for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler),
daghøjskoler og Folkeuniversitetet følger af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27.
oktober 2020 mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.
Puljen åbnede den 1. december 2020, og ca. 170 skoler og foreninger har søgt
kompensation fra puljen for perioden fra 26. oktober til 31. december. Puljen gav
kun kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter, som er direkte
relateret til forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Puljen udvides til også at omfatte kompensation som følge af nedlukningen. Der er
afsat 40 mio. kr. i 2021 (januar og februar). Der gøres løbende status på afløb i
puljen.
Det foreslås at genoplive kompensationsordningen fra foråret 2020, hvor der kunne
søges kompensation for følgende:
 Tabt deltagerbetaling til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Det kan
være tabt deltagerbetaling, som er betalt tilbage til kursisten eller tabt
deltagerbetaling, som er tabt på grund af, at kursisten har fået mulighed for at
tilmelde sig et hold, som foregår senere. Det kan også være tabt deltagerbetaling
for kursister, som har meldt sig til en aktivitet, hvor deltagerbetaling ikke er
gennemført på grund af COVID-19 samt tabt budgetteret deltagerbetaling fra
kursister til planlagte aktiviteter, som ikke er afviklet på grund af COVID-19.
Der ydes tabt deltagerbetaling for op til 90 pct.
Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter
i perioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der
er blevet aflyst på grund af COVID-19 – og som ikke forventes dækket af indtægter
fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende.
Der vil efterfølgende ske efterregulering på baggrund af skolernes/foreningers
faktiske indtægter og udgifter i perioden, der søges kompensation for.
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Lempelse af restriktioner
Puljen skal desuden fortsat kunne benyttes efter samme formål som efterår/vinter
2020, såfremt folkeoplysningen kan genåbne for sine aktiviteter, men fortsat er
underlagt et forsamlingsforbud på 10 personer.
Der vil i så fald i puljen (når den bliver aktuel igen) kunne søges kompensation for
følgende:
 Tabt deltagerbetaling til kurser/aktiviteter som er eller forventes at blive betalt
tilbage til kursister, samt tabt deltagerbetaling, som følge af, at kursister har
kunnet tilmelde sig kurser/aktiviteter, som foregår efter ophør af
forsamlingsforbuddet på 10 personer – dog til senest påbegyndelse den 31.
marts 2021. (Hvis fx en kursist har tilmeldt sig et kursus den 17. december, så
kan skolen tilbyde at give kursisten en plads på et senere kursus – fx den 1.
marts – og behøver ikke tilbagebetale deltagerbetalingen. Men da kursisten så
”tager pladsen” fra en anden den 1. marts, vil der de facto også være tabt
deltagerbetaling fra en kursist, hvilket kan kompenseres.)
 Ekstra udgifter til kurser/aktiviteter i form af ekstra udgifter til lærerlønninger og
lokaler, herunder rengøring af lokaler, som er – eller forventes at blive –
afholdt for at kunne afvikle afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte
aktiviteter inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer.
 Ekstra udgifter til administration, som er – eller forventes at blive – afholdt for at
kunne afvikle afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte aktiviteter inden
for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer, herunder ekstra
udgifter til administration i forbindelse med tilbagebetaling af deltagerbetaling
og opdeling af aktiviteter til flere hold mv. Det er en forudsætning for at opnå
kompensation, at timerne ligger ud over skoleledernes og administratorernes
almindelige kontraktforhold, da der ellers ikke vil være tale om en ekstraudgift.
Ordningen kompenserer 90 pct. for den tabte deltagerbetaling og 100 pct. for de
øvrige udgifter.
Der ydes ikke kompensation for tab af deltagerbetaling, ekstra udgifter og/eller
ekstra administrationsudgifter, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til
10 personer medfører, men som er dækket af andre indtægter, herunder offentlige
COVID-19-kompensationsordninger eller andre offentlige tilskud.

