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Evaluering af kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for folkeoplysningen og folkehøjskolerne
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Det
grønne politiske kontorfællesskab indgik den 31. marts 2020 Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19.
Aftalen indebar, at der - via Aktstk. 131 Aktstykke om etablering af midlertidig
kompensationsordning i 2020 for højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger som følge af COVID-19 af den 2. april 2020 – blev oprettet en kompensationsordning for tabt deltagerbetaling for folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet, hvor foreningerne og institutionerne kunne få dækket indtil 90 pct. af deres
tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.
Ordningen blev senere forlænget og udvidet via Aktstk. 171 Aktstykke om forlængelse og udvidelse af akut hjælpe-ordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og
Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 af 14. maj 2020, således at ordningen nu
gælder til og med den 8. juli 2020, mens den også omfatter daghøjskolerne. Ordningen administreres i Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Der blev
åbnet for ansøgninger den 21. april 2020. Ansøgningsfristen er den 6. august 2020.
Status på forbruget af ordningen
Forbruget af ordningen jf. tabel 1 er pr. den 2. juni 2020 86,3 mio. kr. svarende til
ca. 52 pct. ud af den økonomiske ramme på 171,2 mio. kr., der er afsat til ordningen. Rammen bygger på et estimat over behovet for kompensation for tabt deltagerbetaling for området i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli.

Tabel 1
Status på forbrug af kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for folkeoplysningen og
folkehøjskolerne pr. den 2. juni 2020

Antal ansøgninger (forvenBevilget beløb Puljens beløb
tet antal ansøgninger)
Folkehøjskoler
Aftenskoler & daghøjskoler
Folkeuniversitetet
Samlet

Anm.:
Kilde:

Forbrug (i pct.)

35 (67)

40,7 mio. kr.

96,8 mio. kr.

42

106 (700)

40,5 mio. kr.

58,7 mio. kr.

69

4 (10)

5,1 mio. kr.

10,4 mio. kr.

49

145 (777)

86,3

165,9*

52

Beløbet afviger fra ordningens ramme pga. Slots- og Kulturstyrelsens administrationsbidrag.
Slots- og Kulturstyrelsen.
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Kulturministeriet følger udbetalingerne fra ordningen tæt, og ministeriet vil
løbende orientere ordførerne, såfremt en overskridelse skulle nærme sig.
Det bemærkes, at ordningen udmøntes via en budget/regnskabs-model. Det
indebærer, at forbruget ifm. den indledende budget- og udbetalingsfase ikke
nødvendigvis svarer til forbruget, når det endelige regnskab gøres op. Hvis
ansøgerfeltet fx har haft usikkerhed om deres behov og derfor har søgt mere i
ordningen, end de ender med at have behov for, vil dette blive efterreguleret ifm.
regnskabaflæggelsen senere på året, hvilket vil medføre et mindreforbrug af
ordningen.

Side 2

