Notat om AOF Daghøjskolen i Hvidovre
Kommunalt driftstilskud
Tidligere lå daghøjskoleopgaven inde under staten, og det var direkte fra ministeriet, der blev
udbetalt driftstilskud. Samtidig med denne godkendelse fik daghøjskolen et institutionsnummer, der
forpligter og giver ret til at løfte samfundsmæssige efteruddannelsesopgaver.
Sidenhen overlod staten opgaven til kommunerne og der fulgte en pulje med til finansiering af
driftstilskuddet. Denne pulje tilfaldt kommunekassen.
Det kommunale driftstilskud er det altafgørende for, at man kan have status af daghøjskole, da det
kræver en kommunal godkendelse. Derfor vil det være et spørgsmål om, hvorvidt man i Hvidovre
Kommune ønsker, at der skal være en daghøjskole eller ej.
AOF Daghøjskolen i Hvidovre kan godt overleve uden et kommunalt driftstilskud, men det vil så
betyde, at det ikke længere vil være som en selvejende daghøjskole, men som en 100 % privat
virksomhed og ved opløsning kan det i så fald heller ikke længere kræves, at egenkapitalen skal
gives til folkeoplysende virksomhed, som lovgivningen kræver i dag.
Konsekvenserne ud over, at man ikke kan kalde sig en daghøjskole vil ydermere være, at man
ikke kan løfte samfundsmæssige opgaver, som der i dag ligger i daghøjskolens regi.
Her tænkes den Forberedende Voksen Uddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU), som i
dag løftes både i Hvidovre men også i andre kommuner.
Den nye Kombinerede Ungdoms Uddannelse er en af de uddannelser, hvor daghøjskolen er
indskrevet i loven til at byde ind på, og hvor man lokalt i Hvidovre arbejder på at indgår i et
potentielt samarbejde med blandt andet Hvidovre Produktionsskole.
Hvis den kommunale godkendelse/driftstilskud bliver fjernet, så vil det betyde, at AOF
Daghøjskolen i Hvidovre vil blive nødsaget til at trække sig fra dette samarbejde.
Der er ingen af de andre større aktører på markedet, der har et institutionsnummer fra
Undervisningsministeriet. Hartmann, AS3, Job.dk, Markmann m.fl. har ikke et institutionsnummer
og kan derfor ikke løfte opgaven direkte med for eksempel den Kombinerede
Ungdomsuddannelse.
Det kommunale driftstilskud bliver alene brugt til arbejdsmarkedsrelaterede tiltag i Hvidovre
Kommune.
Daghøjskolens egenkapital
Vi har fået forståelsen af, at det særligt er daghøjskolens egenkapital, der bliver stillet
spørgsmålstegn ved. Det kan måske også se underligt ud, at man skal give et driftstilskud til en
selvejende institution, hvor økonomien umiddelbart er i orden.
Men daghøjskolens økonomi er hurtigt foranderlig og det betyder, at der et år kan være et stort
overskud, men allerede året efter kan dette overskud være vendt.
Daghøjskolen i Hvidovre har investeret i at være med i andre projekter og konsortier og det har
givet et godt afkast. Eksempelvis har vi en afdeling af daghøjskolen beliggende i Københavns
Kommune, hvor vi hentede en million i overskud i 2012.
AOF Daghøjskolen i Hvidovre har leveret positive tal i mere end 10 år i en tid, hvor der er mange
daghøjskoler, der har måttet dreje nøglen, som det eksempelvis lige er sket i Gladsaxe.

Samarbejdsrelationer i AOF regi
AOF Daghøjskolen har via en stærk økonomi haft muligheden for at gå ind i samarbejder på tværs
af kommunegrænsen. Vi købte blandt andet aktier i AOFJOB København der var et konsortium
med eget cvr. nr., som løftede en række opgaver for blandt andet Københavns Kommune.
Dette konsortium gav også i omegnen af en million kroner i overskud.
Fra årsskiftet indgik vi en aftale om at lede AOF Center Hovedstaden, som legeledes har der eget
cvr. nr..
På det tidspunkt, var stort set al aktivitet ophørt, og centeret stod med et underskud på cirka en
kvart million. Vi har brugt en del tid på at finde ud af, hvad der var op og ned, og samtidig har vi
haft forhandlinger med Københavns VUC omkring de driftsoverenskomster på FVU og OBU, der lå
i centrets regi.
Desværre valgte Københavns VUC at tage OBU driftsoverenskomsten retur grundet misligholdelse
fra centerets side til trods for, at der nu var kommet ny ledelse og ny bestyrelse.
FVU driftsoverenskomsten fik lov at blive i centret, og der blev åbnet op for, at vi kunne komme
retur om OBU, hvis vi kunne vise resultater på FVU-området.
Vi har på nuværende tidspunkt indfriet de mål, der er sat for centerets virksomhed og dermed
burde driftsoverenskomsten med Københavns VUC om FVU fortsætte, og der burde være en reel
mulighed for, at vi kan udvide med OBU, så vi igen kan varetage kerneopgaven med
ordblindeundervisning i AOF Center Hovedstaden.
AOF Center Hovedstaden forventes derfor at indbringe et overskud, der blandt andet vil få en
betydning for AOF Daghøjskolen i Hvidovres samlede bundlinje.
AOF Rødovre er en anden samarbejdspartner. De har haft nogle likviditetsproblemer og
daghøjskolen bestyrelse besluttede at give dem et lån.
Betingelsen for lånet var, at to af daghøjskolens bestyrelsesmedlemmer indtrådte i AOF Rødovre
bestyrelse med vetoret, samt at ledelsen varetages af AOF daghøjskolens leder, indtil lånet er
tilbagebetalt. Regnskabsmæssigt er AOF Rødovre nu i balance.
Halvårsregnskab
AOF Daghøjskolen i Hvidovres aktuelle halvårsregnskab for AOF Daghøjskolen i Hvidovre isoleret
set viser et underskud på 1.540.000 kroner.
Det er ikke det samme som at vi forventer et underskud i årsregnskabet, da der som sagt ser ud til
at komme et overskud i AOF Center Hovedstaden, der påvirker daghøjskolens samlede bundlinje.
Den primære årsag til halvårsregnskabet fra daghøjskolen isoleret set er, at der er en del reformer
i gang på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at jobcentrene ikke leverer opgaver på samme vis
som normalt. Det er i en situation som denne, at det er godt at have en egenkapital, da vi ikke har
indflydelse på, hvornår der politisk bliver lavet større ændringer i lovgivningen, som får en direkte
indflydelse på jobcentrenes virke og dermed, at vi ikke får den samme mængde opgaver i en
periode.
Den kommunale godkendelse forpligter
Vi har i AOF Daghøjskolen i Hvidovre en indstilling til, at den kommunale godkendelse, der følger
med driftstilskuddet forpligter. Derfor har vi en vision om, at vi vil være Jobcenter Hvidovres
foretrukne samarbejdspartner. Det betyder, at vi har en klar holdning til, at vores første prioritet er
at sikre gode tilbud til ledige i Hvidovre. Det betyder også, at vi vil sikre gode jobrotationsprojekter
når, der er brug for efteruddannelse af de kommunale medarbejdere.
Vi har af et par gange fået forespørgsel om udlån af medarbejdere i særlige udfordrende
situationer for Jobcenter Hvidovre, og vi har altid stillet med de fornødne personaleressourcer uden
merbetaling for dette. Det er alene den faktiske lønomkostning, det har kostet jobcenteret. Den ene
af de medarbejdere, vi lånte ud er efterfølgende indgået i en fast stilling, så vi er også glade for at
kunne være med til at sikre, at Jobcentret kan bruge os til at rekruttere fra.

Vi udvikler hele tiden vores palet af kurser og har blandt andet stor succes med et kursus, vi kalder
2+, hvor vi har nogle af de bedste evalueringer fra.
Som sagt mener vi, at den kommunale godkendelse forpligter, og derfor har vi et godt samarbejde
med jobcenteret og gør, hvad der skal til for, at jobcenteret får løst de opgaver, som ligger i
lovgivningen.
Daghøjskolens formål er følgende:
At tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.
At fremme grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne.
At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere fleksibelt på arbejdsmarkedet.
At fremme debat om væsentlige samfundsemner.
At fremme kulturelle aktiviteter.
At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår.
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