
R E T N I N G S L I N J E R 
for 

TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) 
 
Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den 
folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Lov om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt 
om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) samt Bekendtgørelse om støtte til 
folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
(Folkeoplysnings-bekendtgørelsen). 
 
Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i 
undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at 
styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet. 
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, fore-
dragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 
Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. 
 
Folkeoplysningsudvalget i Frederiksberg Kommune ønsker med disse retningslinjer at 
sikre en ligestilling hos de tilskudsmodtagende foreninger (aftenskoler), dog med 
respekt for de enkelte skolers identitet og egenart. 
 
§  1 Godkendelsesbetingelser 

 
Lovens § 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovens § 8 
stk. 4 

En folkeoplysende forening skal 
 Tilbyde folkeoplysende voksenundervisning m.v. i henhold til lovens 

kapitel 4 
 Have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten 
 Have en bestyrelse bestående af mindst 5 personer, der er valgt eller 

udpeget af medlemmerne eller organisationerne bag foreningen 
 Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads 

i bestyrelsen  
 Være hjemmehørende i Frederiksberg Kommune 
 Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig  
 Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, som er åben 

for alle 
 

Stk. 2 
Bek. § 1 

Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om formål, valg til 
bestyrelsen og dens antal, hjemsted, medlemsoptagelse, tegningsret og 
anvendelse af eventuelt overskud ved ophør. 
 

Stk 3 
Lovens § 5 

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering af de fore-
liggende oplysninger, om foreningen kan godkendes som tilskudsberettiget 
i Frederiksberg Kommune. Godkendelsen af nye foreninger sker løbende i 
folkeoplysningsudvalget. 
 

§  2 Ansøgning om tilskud 



 
Bek. §  2 
 
 
Lovens § 18 

Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning 
 
Ansøgning sker på et særligt skema, som udarbejdes og udsendes af 
Kulturdirektoratet.  
Ansøgningsfristen er 1. oktober. Såfremt en forening fremsender an-søgning 
efter fristens udløb, kan folkeoplysningsudvalget fratrække 10% af 
tilskuddet. 
 

Stk. 2 
Bek. § 4 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de seneste års gennemførte 
undervisning og forventede lønudgifter. 
 
I samme forbindelse ansøges om eventuelt tilskud til at nedsætte delta-
gerbetalingen for særlige grupper i henhold til § 4 samt eventuelt tilskud til 
befordring af handicappede deltagere i henhold til § 5. 
 
Tilskuds- og regnskabsåret følger kalenderåret. 
 

Stk. 3 
 

Folkeoplysningsudvalget godkender ovenstående. 
 
 

§  3 Tilskud til aflønning af lærere og ledere 
 

 
 
 
 
 
 
Lovens § 11 
stk. 5 

Der ydes tilskud på baggrund af antallet afholdte undervisningstimer i senest 
afsluttede regnskabsår (kalenderår). Tilskuddene til særlige grupper, 
supplerende tilskud og befordringstilskud beregnes på baggrund af 
foreningens ansøgning.  
Dog ydes der maksimalt tilskud til 1/3 af lønudgiften for almindelig 
undervisning og foredrag og 7/9 af lønudgiften for undervisning af 
handicappede og instrumentalundervisning. 
 
Nye foreninger kan opnå tilskud til maksimalt 100 undervisningstimer på et 
år.. 
 

Stk. 3 
 
 
 

Tilskuddet ydes som en årlig beløbsramme og udbetales i 4 rater primo 
februar, maj, august og november. 
Ved udbetalingen af 3. og/eller 4. rate kan ske modregning i forbindelse med 
afregning af tilskud for foregående år. 
 

§ 4 
 
Lovens § 11, 
stk. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen 
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til 
nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper. 
 
Følgende personer kan deltage i undervisningen til nedsat pris: 
 Efterlønsmodtagere 
 Pensionister 
 Arbejdsledige  
 Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik 
 Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på 

døgninstitution, herunder hospitaler 
 Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale 



 
 
 
 
 
Stk. 2 
 

 Studerende, som modtager SU 
 personer der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse 

eller sygedagpenge 
 Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt 
 
 
Deltagerne fra ovennævnte grupper skal over for foreningen kunne 
dokumentere deres status og eventuelt underskrive en erklæring herom. 
 
Foreningen ansøger om tilskuddet i henhold til § 2. 
 
Tilskuddet udbetales med 75 % i tilskudsåret og 25 % ved afregningen i det 
efterfølgende år. 
 
Tilskudssatserne udgør pr. undervisningstime 7 kr., som ganges med 1 ved 
almen og ganges med 2 ved instrumentalundervisning, handicap-
undervisning og foredragi. 
 
 

§ 5  
 
Lovens § 44 
 
 
 
 
 
Stk. 2 
 
 
 
 
Stk. 3 
 

Tilskud til befordring af handicappede deltagere 
 
Undervisningsministeriet administrerer den samlede landsdækkende 
bevilling og yder befordringstilskud til foreningerne. 
 
Foreningen kan ansøge om tilskud i kommunen til dækning af indtil 50 % af 
befordringsudgifterne for handicappede frederiksbergske deltagere, når 
ministeriet dækker tilsvarende andel. Tilskuddet gælder alene for deltagere, 
som ikke kan transportere sig selv. 
 
Ansøgning herom sker på ansøgningsskemaet sammen med de øvrige tilskud 
i henhold til § 2. 
Tilskuddet udbetales med 75 % a’conto og 25 % ved afregning i det efter-
følgende år. Afregning sker på afregningsskemaet. 
 
 

§ 6 
 
Lovens § 8 
stk. 2 
Bek. § 5 

10 pct. puljen (debatskabende aktiviteter) 
 
Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, 
til debatskabende aktiviteter. Disse kan afregnes på andre udgiftstyper end 
lærer- og lederløn. 
Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne 
for alle. Der er ikke krav om deltagerbetaling. 
De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål og emnerne rette 
sig mod brede målgrupper. 
 
Flere foreninger kan samarbejde om fælles arrangementer. 
 
De debatskabende aktiviteter afregnes særskilt. 
 

Stk. 2 
Bek. § 6 

Der kræves dokumentation for alle udgifter afholdt inden for 10%-puljen 
Puljen kan ikke anvendes til deltagernes befordring, forplejning, 



overnatning, materiel af blivende værdi, handicapbetingede udgifter og 
entreudgifter. 
  

§ 7 
 
Bek. § 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emneafgrænsning 
 
Der kan ikke ydes tilskud til undervisning, hvis formål er  
 agitation 
 behandling 
 underholdning 
 forkyndelse 
 udbredelse af overtro 
 spil 
eller til undervisning i 
 idræt – bortset fra motionsgymnastik 
 sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra 

folkedans 
 fremstilling af alkoholiske drikke 
 
Der må gerne oplyses og skabes debat om ovenstående emner. 
 
 

§  8 Afregning af tilskud 
 

Lovens §§ 29 
og 30 

Afregning af tilskuddet til lærer- og lederløn sker i det efterfølgende år på et 
afregningsskema udarbejdet af Kulturdirektoratet. Sammen med det 
udfyldte skema skal foreningen sende sit reviderede og godkendte 
årsregnskab. 
 

Stk. 2 
 

På afregningsskemaet skal foreningen dokumentere antallet af 
undervisningstimer, udgifterne til lærer- og lederløn, antallet af deltagere, 
den samlede deltagerbetaling, og at det samlede tilskud ligger inden for 
rammerne.  
 
Herudover dokumenteres antallet af deltagertimer for særlige grupper i 
henhold til § 4, antallet af disse deltagere samt den samlede deltagerbetaling. 
 
Såfremt foreningen har modtaget befordringstilskud til handicappede del-
tagere i henhold til § 5, skal der på afregningsskemaet oplyses de samlede 
udgifter hertil samt tilskuddet fra Undervisningsministeriet. 
 

Stk. 3  Afregning af 10% puljens anvendelse sker særskilt, men på det samlede af-
regningsskema. Tilsvarende gælder for særlige tilskud til at nedsætte 
deltagerbetalingen. 
 
 

§  9 Regnskab 
 

Lovens §§ 29, 
30, 31 og 32 
samt 5 stk. 2. 
Bek. § 19 
 
 
 

Foreningen aflægger regnskab for tilskud i henhold til loven. Regnskabs-året 
skal følge kalenderåret. 
 
Det samlede tilskud til undervisning m.v. må ikke overstige foreningens 
samlede udgifter til aflønning af lærere og ledere med 



 
Lovens § 11 
stk. 5 

 1/3 for almindelig undervisning 
 7/9 for undervisning af handicappede 
 7/9 for instrumentalundervisning 
 1/3 for foredrag svarende til højst 6 lærelønstimer  
 

Stk. 2 Regnskabet skal være forsynet med påtegning fra foreningens revisor(er) 
samt være godkendt af foreningens øverste myndighed. 
 

Stk. 3 Alle foreninger skal sende et eksemplar af deres godkendte og reviderede 
regnskab til Kulturdirektoratet i forbindelse med afregning af tilskud inden  
30. april. 
 

Stk. 4 Såfremt regnskab og afregning ikke modtages i Kulturdirektoratet inden for 
den fastsatte frist, tilbageholdes næste tilskudsrate. 
 
  

§  10 Revision 
 

Lovens §§ 29 
og 30 
 
Bek. § 20 

Den foreningsvalgte revisor, som er uvildig og uafhængig af bestyrelsen, 
skal kontrollere foreningens oplysninger, bl.a afregningsskema, og at 
regnskabet er aflagt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og 
nærværende retningslinjer. 
 

Stk. 2 
Lovens § 29 
stk. 4 
 
Bek. § 20 

For foreninger, hvis samlede tilskud udgør mere end 120.000 kr., skal revi-
sionen foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. 
Her skal revisor bl.a. 
 foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik 
 sikre overensstemmelse med bevillinger, love, indgåede aftaler og sæd-

vanlig praksis 
 udføre stikprøvevise undersøgelser 
 foretage uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt, herunder 

undersøge forretningsgange og påse, at den interne kontrol er i orden 
 give foreningen besked om eventuelle lovovertrædelser og tilside-

sættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midler-
nes forvaltning 

 efterprøve om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud 
er korrekte, at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overenstemmelse med 
gældende regler, og at der foreligger dokumentation for deltagernes 
samlede egenbetaling. 

 
 

§  11 Beretning 
 

Lovens § 5 
stk. 8 

Af hensyn til sammenlignelighed foreningerne imellem indsendes en 
årsberetning på en særlig skabelon fremsendt af Kulturdirektoratet.  

Stk. 2  Beretningen indsendes til Kulturdirektoratet sammen med afregningsma-
terialet inden 30. april.  
 
 

§  12 Ophør 
 



Lovens § 5 
stk. 3 

Hvis en forening ophører med undervisning/aktiviteter i Frederiksberg 
Kommune, skal foreningen meddele dette straks til Kulturdirektoratet, og 
afregning af tilskud foretages snarest muligt herefter. Ved opløsning skal et 
eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling, tilfalde almennyttige 
formål. 
 

Stk. 2 
Lovens §§ 30 
og 31 

For meget udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt. Kravet rettes mod den 
ansvarlige tilskudsmodtager. 
 
 

§ 13 Anvisning af lokaler og gymnastiksale 
 

Lovens § 21 Lokaleanvisningen sker i Kulturdirektoratet i henhold til særligt regelsæt, 
som kan fås ved at kontakte direktoratet. 
 

Stk. 2 
Lovens § 21 
stk. 2 

Lokaler, gymnastiksale og boldbaner stilles gratis til rådighed for brugerne i 
denne prioriterede rækkefølge: 
1. aktiviteter for børn og unge 
2. folkeoplysende voksenundervisning 
3. aktiviteter for voksne (f.eks. firmaidræt) 
Dog har handicappede fortrinsret til lokaler, der er særligt egnede til 
undervisning af handicappede. 
 

Stk. 3 Såfremt undervisningen i kommunale lokaler må aflyses på grund af den 
primære brugers (f.eks. skolens egen disposition over lokalet), skal dette 
meddeles Kulturdirektoratet, så fritidsbrugeren kan blive orienteret om 
aflysningen mindst 14 dage i forvejen. 
Overholdes denne frist ikke og medfører situationen unødige udgifter for 
foreningen, vil foreningen få dækket disse udgifter til lærerløn efter kon-kret 
opgørelse. 
  

Stk. 4 
Lovens § 23 
stk. 2 

Der ydes ikke tilskud til leje af private lokaler, sålænge et egnet offentligt 
lokale kan anvises. 
 
 

§ 14  Generelt 
 

 Folkeoplysningsudvalget fastsætter tilskudssatser, jævnfør § 3, efter 
kommunalbestyrel-sens budgetvedtagelse, og når antallet af ansøgninger om 
løntilskud er kendt. 
 

Stk. 2 Folkeoplysningsudvalget kan til enhver tid tage en forenings tilskudsfor-
hold op til vurdering og regulering. 
 

Stk. 3 
Lovens § 41 

Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan ske til Kommunalbe-
styrelsen inden 4 uger, fra meddelelsen om afgørelsen/tilskuddet er givet. 
 

Stk. 4 Folkeoplysningsudvalget kan løbende indstille justeringer i retningslinjerne, 
når særlige omstændigheder gør det nødvendigt. 
 
 

 



Retningslinjerne er tiltrådt af folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2006, tiltrådt af 
Idræts- og fritidsudvalget den 21. august 2006 og godkendt af kommunalbestyrelsen 
den 11. september 2006. 

 
i I forbindelse med budgetforliget for 2013, har kommunalbestyrelsen besluttet, at nedsætte P/A-
tilskuddet til henholdsvis 6 kr. og 10 kr. med virkning  fra 1. juli 2013. 


