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Kære borgmestre 
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Det grønne 
politiske kontorfællesskab har i dag har indgået en politisk aftale om en række tiltag, 
som skal hjælpe folkeoplysningen og folkehøjskolerne igennem nedlukningen som følge 
af Covid-19. 

Aftenskolerne og foreningslivet er grundpiller i det folkeoplysende arbejde i Danmark. 
Området er kendetegnet ved foreninger og institutioner med en spinkel likviditet og 
stor afhængighed af deltagerbetaling.  Nedlukningen medfører færre tilmeldinger til 
nye kurser og krav om tilbagebetaling af deltagerbetaling i forløb, der allerede var 
igangsat. Nedlukningen udgør derfor en alvorlig økonomisk udfordring for skoler og 
foreninger.   

Fra statslig side oprettes derfor nu en særlig hjælpeordning, som også omfatter 
aftenskolerne på i alt 141 mio. kr. Ordningen er gældende fra d. 9. marts til og med d. 8. 
juni i år og er et udtryk for, at vi fra statslig side føler et meget stort medansvar for at 
sikre, at folkeoplysningen også er der, når Corona-krisen er ovre. Kun et fælles ansvar 
mellem stat og kommuner kan dog for alvor sikre, at der ikke sker varig skade på de 
folkeoplysende foreninger og den danske tradition for folkeoplysning.   

For at understøtte indsatsen på den kommunale side har jeg udstedt en bekendtgørelse, 
der giver kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, 
lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige 
folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for 
at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser 
for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om 
debatskabende aktiviteter mv.  



 

Side 2 

Jeg vil indtrængende opfordre kommunerne til at benytte de nye muligheder, som 
bekendtgørelserne giver for at hjælpe folkeoplysningens institutioner og foreninger i 
den midlertidige periode. Nogle af de elementer, der bør indgå i kommunernes 
beslutninger, er:  

 Udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte 
skolernes likviditet og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser som 
følge af COVID-19 undgås. 

 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 nu 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 
lønbekendtgørelsen udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning. 

 Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter 
er aflyst. 

 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. 

For så vidt angår ansøgning til hjælpeordningen, arbejdes der på højtryk for at få 
fastlagt kriterier og administrationsgrundlag. Der vil på Kulturministeriets og Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmesider snarest blive offentliggjort nærmere oplysning herom, 
herunder om, hvornår puljen åbnes.  

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Joy Mogensen 
 


