
 

 

Egedal Kommune fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenunder-

visning.  Folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksom-

hed, og debatskabende aktiviteter, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.   

Foreningen skal afsætte 10 % af tilskuddet til debatskabende aktiviteter.  

 

 

Foreningen skal være godkendt efter folkeoplysningsloven. Læs mere på kommunens hjemmeside 

under ”godkendelse af forening”. 

 

 

Ved ansøgning om tilskud giver foreningen oplysninger om foreningens forventede virksomhed i til-

skudsåret. Egedal Kommune foretager på baggrund heraf en konkret vurdering og meddeler herefter 

tilskudstilsagn. 

Du kan finde mere information om, hvordan du ansøger på Egedal Kommunes hjemmeside. 

Tilskud til undervisning kan max udgøre:   

 Almen undervisning og foredrag: 

Grundtilskud til undervisning og foredrag kan maksimalt udgøre 1/3 af de faktisk afholdte 

lønudgifter til denne undervisningsform 

 Handicapundervisning:  

Grundtilskud til handicapundervisning kan maksimalt udgøre 8/9 af de faktisk afholdte løn-

udgifter til denne undervisningsform 

 Instrumentalundervisning: 

Tilskud til instrumentalundervisning kan maksimalt udgøre 5/7 af de faktisk afholdte lønud-

gifter til denne undervisningsform 

 

Undervisning af den samme deltager kan kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i et år. 

 

 

Aftenskolerne skal afsætte 10 % af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter. Denne pulje 

kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 

 

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. 

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis 

det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplys-

ningslovens område. 



 

side 2 af 5 

 

De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning.  

De emner, der indgår i aktiviteterne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for 

fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager del-

tagerne aktivt.  

Formålet med aktiviteterne må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, for-

kyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. 

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, insti-

tutioner m.v. 

 

Puljen kan ikke anvendes til 

 Befordring af deltagere. 

 Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere. 

 Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi. 

 Entreudgifter for deltagere. 

 

 

Tilskuddet ydes til aflønning af lærere og ledere og udbetales årligt i 2 rater.  

Rate 1 udbetales i januar 

Rate 2  udbetales i juli 

 

 

Kommunen varetager administration af lønudbetaling for de foreninger, der ønsker det og som op-

fylder betingelserne herfor i folkeoplysningslovens § 12.  

 

Udbetaling sker på grundlag af timesedler, der indsendes månedligt til Egedal Kommune.  

Foreningens egen andel af lønnen opgøres efter tilskudsårets afslutning og opkræves af kommunen. 

 

 

Tilskudsregnskab for det foregående regnskabsår indsendes til Egedal Kommune senest 1. april.  

 

Tilbagebetaling af ikke forbrugt tilskud afregnes i forbindelse med udbetaling af 2. rate, som udbeta-

les i juli måned.  

 

Regnskabsaflæggelsen omfatter oplysninger om antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt 

leder- og lærerløn fordelt på:  

 

 Almen undervisning og foredrag 

 Undervisning af handicappede i relation til et konkret emne 

 Instrumentalundervisning   

 Debatskabende aktiviteter (sker særskilt). 
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Tilskudsregnskabet underskrives af foreningens bestyrelse. 

 

Foreningens revisor attesterer med sin underskrift, at tilskudsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med reglerne i folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og Egedal Kommunes fast-

satte retningslinjer. 

Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger kr. 500.000 i undervisningsåret, skal foreningens til-

skudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. 

 

Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med 

de regler, der er fastsat i folkeoplysningsloven samt gældende retningslinjer inden for folkeoplys-

ningsområdet. 

 

Egedal Kommune har pligt til at offentliggøre de tilskudsregnskaber, som foreningen aflægger. 

 

 

Dokumentation for samtlige deltagere skal opbevares på foreningens adresse og skal på Egedal 

Kommunes anmodning stilles til rådighed for kontrol. 

 

Foreningen er forpligtet til i 5 år at opbevare alt materiale, der ligger til grund for udfyldelsen af til-

skudsregnskabsskemaet.  

 

 

Egedal Kommunen fører tilsyn med alle foreninger, som modtager tilskud efter folkeoplysningsloven.  

Se Egedal Kommunes hjemmeside for særskilte retningslinjer. 

 

 

Ved handicap skal kursisten skriftligt erklære over for foreningen, at deltagelsen sker som handicap-

pet i forhold til aktiviteten. Handicaperklæringerne skal af foreningerne indhentes årligt og opbeva-

res 

 

Foreningen har pligt til at indhente børneattester på personer, der, som led i udførelsen af deres op-

gaver, færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse 

børn. Foreningen afgiver en gang årligt erklæring på at børneattester er indhentet.  

 

 

Foreninger har pligt til at indsende oplysning om deltagere fra andre kommuner en gang årligt se-

nest 1. oktober til Egedal Kommune. Listen skal indeholde:  

 

 Navn, adresse, CPR. nr. 
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 fag og timetal på deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed, der ikke er bosiddende 

i Egedal kommune.  

 

I den udstrækning, der er indgået udligningsaftale med andre kommuner om mellemkommunal refu-

sion, kan Egedal Kommune undlade at indhente nævnte oplysninger. 

 

 

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 20 % af virk-

somheden finder sted udenfor kommune, skal dette forudgående godkendes af Egdal Kommune. 

 

 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7, kan Egedal Kommune i særlige tilfælde yde tilskud eller 

anvise lokaler til foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen 

 

April  Foreningen indsender tilskudsregnskab for det foregående år, samt regnskab for  

10% pulje 

 

Oktober Foreningen indsender den forventede undervisningstimetal for det kommende til-

skuds år 

 

Januar 1. rate udbetales.  

1. rate udgør halvdelen af det fulde tilskud, som foreningen har ret til.  

Det fulde tilskud beregnes ud fra den forventede virksomhed som foreningen ind-

sendte i oktober (året før).   

 

Juli 2. rate udbetales.  

2. rate udgør halvdelen af det fulde beløb, som foreningen har ret til.  

Det fulde tilskud beregnes på den forventede virksomhed, som foreningen indsendte i 

oktober (året før).  

Hvis det fulde tilskud ikke blev brugt sidste år, trækkes det beløb, som ikke er brugt 

året før, i denne udbetaling. 
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Godkendt på FOU den 9.2.2021 

Revideret af Maria Brown 9.2.2021 

 


