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Kære borgmestre
COVID-19 er desværre fortsat en del af hverdagen i vores samfund, og derfor vil der fortsat være restriktioner, som vil begrænse og udfordre de folkeoplysende foreninger og aftenskoler også i den kommende tid. Derfor ligger det mig meget på sinde at understrege,
at der fortsat er behov for et aktivt og konstruktivt kommunalt medspil, så folkeoplysningsområdet kan hjælpes bedst muligt igennem den usikkerhed, som COVID-19 fortsat
medfører.
Jeg vil dog først og fremmest gerne sige tak til kommunerne for den store indsats, som I
har ydet indtil nu, der i kombination med hjælpepakkerne på Kulturministeriets område
har medvirket til, at aftenskolerne og foreningerne har kunnet holde hovedet oven vande
igennem forårets nedlukninger som følge af COVID-19.
Som jeg orienterede jer om pr. brev af 3. april 2020, så udstedte jeg den 30. marts 2020
en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud
til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver jer endvidere mulighed for at fravige fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles
fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv. Bekendtgørelsen er gældende frem til og med den 1. marts 2021.
Jeg vil derfor igen opfordre jer til at benytte de muligheder, som bekendtgørelsen giver
for fortsat at hjælpe folkeoplysningens institutioner og foreninger. Aftenskolerne og foreningslivet er grundpiller i det folkeoplysende arbejde i Danmark, og området har fortsat
brug for, at kommunerne og staten tager et fælles ansvar for at sikre, at der også er et
aktivt og mangfoldigt foreningsliv i kommunerne efter COVID-19.
Nogle af de elementer, der (fortsat) bør indgå i kommunernes beslutninger, er:
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 Udbetalinger af tilskud til aftenskolerne og foreningerne kan fremrykkes og dermed
understøtte skolernes likviditet og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser som følge af COVID-19 undgås.
 Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter
er aflyst.
 Det kan udbetales tilskud til aftenskolernes og foreningernes leje af private lokaler –
selvom en given kommune råder over normalt egnede lokaler – så de folkeoplysende
aktiviteter kan gennemføres i andre og større lokaler, der lever op til de gældende
COVID-19-relaterede retningslinjer og restriktioner.
 Der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes
med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende
begrænsninger på fjernundervisningens omfang. Kommunerne bør i den sammenhæng anerkende indsatsen for at opretholde undervisningen.
 Der kan ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. folkeoplysningsloven og løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10 stk. 1.
Der er etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på
igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes
udmeldinger vedr. COVID-19. Det bør i den sammenhæng naturligvis være en forudsætning, at der i overensstemmelse med løn- og ansættelsesbekendtgørelsen udbetales
løn til underviseren for den omfattede undervisning.
 Der kan fastholdes tilskud til aftenskoleundervisning med få deltagere på holdene på
et niveau, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker, der følger
af folkeoplysningsloven.
 Der kan gives tilladelse til, at aftenskoler anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge COVID-19-smitte, herunder øget rengøring, værnemidler mv., samt øgede administrative udgifter.
 Det bemærkes, at mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der
er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning.
Slutteligt vil jeg opfordre jer til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der
fastsættes budgetter for folkeoplysningen i 2021.
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