
Principper for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 
 

1. 
Overordnede rammer. 

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år en beløbsramme og yder tilskud til undervisning, 
studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn. 
 

2. 
Grundlag for folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning. 

For at opnå og modtage tilskud, skal foreningen 
 have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 
 tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven, 
 have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne 

eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, 
 give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 
 have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. 

Kultur og Erhvervsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende denne for en 
bestemt afgrænset deltagerkreds, 

 være hjemmehørende i Egedal kommune, 
 have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 
 

3. 
Ansøgningsfrister. 

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Kultur og 
Fritid senest den 1. oktober året før.   
 

4. 
Tilskudsberettiget lønsum. 

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til 
undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed i den senest afsluttede sæson. 
Stk. 2. Lønsumstilskuddet udgør max.  

 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag, 
 8/9 til undervisning for handicappede 
 5/7 til instrumentalundervisning, små hold 

af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden (kalenderåret). 
Stk. 3. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. 
Stk. 4. Kultur og Erhvervsudvalget kan justere tilskudsgrundlaget til et niveau, som udvalget anser 
som realistisk, på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger, f.eks. holdstørrelser, 
handicaphold og blandede hold. 
Stk. 5. Deltagere på handicaphold og handicappede på blandede hold, skal over for foreningen 
afgive en erklæring om handicap i relation til faget. Blanketten fås i Kultur og Fritid. Foreningen 
opbevarer de underskrevne erklæringer. 
 
 

5. 
10% pulje til debatskabende aktiviteter. 

Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet i tilskudstilsagn jfr. afsnit 4 til 
debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.  
Stk. 2. Aktiviteten skal opfylde betingelserne i folkeoplysningsloven, og skal herudover foregå, så 
emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, samt skal rette sig 
mod en bred målgruppe.  



Stk. 3. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. 
Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet, og kan ske i et 
samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.fl. 
Stk. 4. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, 
underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.) forkyndelse eller udbredelse af overtro, 
men der må gerne oplyses og skabes debat herom. 
Stk. 5. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af 
denne pulje, men hvis dette er tilfældet, skal et evt. overskud opstået i forbindelse hermed bruges 
inden for folkeoplysningslovens område. Det skal fremgå af annonceringen, hvor stor 
deltagerbetalingen er.  
Stk. 6.  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. 
Stk. 7. Ved regnskabsårets afslutning skal der ske en tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af 
puljen.  
 

6. 
Udbetaling af tilskud. 

Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales forud i to lige store rater, hhv. i 
januar og juli. 
Stk. 2. Hvor kommunen forestår lønudbetalingen indsættes tilskuddet på en mellemregningskonto i 
foreningens navn. Lønudbetalingen vil fra kommunen finde sted, når foreningen hvert kvartal har 
indbetalt sin andel, og der er dækning på kontoen. Efter behov kan foreningen selv indsætte beløb 
på kontoen. 
 

7. 
Afregning af tilskud. 

Senest den 1. april indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for det foregående 
regnskabsår 1/1 – 31/12.  
Stk. 2. Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger: 

 Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysning om dato for aktivitetens 
afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift. 

 Beregning af tilskuddet til løn beregnes på grundlag af antal gennemførte 
undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning, studiekreds og 
foredrag.  

 Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning, studiekreds og foredrag, i relation til 
et konkret emne. 

 Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. 
Stk. 3. For meget udbetalt tilskud tilbagebetales. 
Stk. 4. Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker særskilt. 
 
 
 

8. 
Deltagelse fra andre kommuner. 

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens 
start oplysning om: 

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

i Egedal kommune.  



Stk. 2. I den udstrækning, der er indgået aftale med andre kommuner om mellemkommunal 
refusion, kan Kultur og Fritid undlade at indhente nævnte oplysninger. 
 

9. 
Revision. 

Tilskudsregnskabet skal, forinden fremsendelse, revideres af foreningens revisor.  
Stk. 2. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende revisionspraksis/-instruks. 
Stk. 3. Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger 750.000 kr. i undervisningsåret, skal 
foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. 
Stk. 4. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med 
folkeoplysningsloven regler samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier. 
 

10. 
Virksomhed i andre kommuner. 

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere en 20 % af 
virksomheden finder sted udenfor Egedal kommune, skal det godkendes i Kultur og 
Erhvervsudvalget inden undervisningen igangsættes. 
 

11. 
Samarbejde med andre samt regionalskoleordning. 

I henhold til Folkeoplysningsloven godkender Kommunalbestyrelsen foreninger, der ikke er 
hjemmehørende i kommunen i forbindelse med anvisning af lokaler og tildeling af tilskud. 
Stk. 2. Regionalskoler, der er godkendt som tilskudsberettiget, og som etablerer undervisning for 
borgere i Egedal Kommune, fremgår af bilag. 
 
 

12. 
Særlige tilskud. 

Der gives ingen særlige tilskud.  
 

13. 
Vejledning. 

Kultur og Fritid udfærdiger vejledning for ansøgning og afregning af tilskud. 
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Bilag. 
 
 
Regionalskoler, der samarbejdes med: 
 

 SUKA – Specialundervisningen i Region København 
 IOF – Invalides Oplysningsforbund 
 BOS- Blindes Oplysningsforbund 
 Skolen for apopleksi/afasiramte 
 Døves Oplysningsforbund 
 Specialundervisningen i Hundested 

 
 
 
Vedtaget i Kultur og Fritidsudvalget den 16/1- 2007.  
Vedtaget i Økonomiudvalget den 8/2-2007. 
Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28/2-2007. 


