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Udmøntning af rammebesparelse på den folkeoplysende voksenundervisning 2019
Hvidovre Kommunalbestyrelse har vedtaget en rammebesparelse på 500.000 kr. på den folkeoplysende
voksenundervisning i 2019. Det er en besparelse på næsten 10 % af den samlede ramme til området.
Hvidovre Aftenskoleråd bad allerede i sit høringssvar á 18. september 2018 om at blive hørt i forbindelse
med udmøntningen, såfremt den påtænkte besparelse blev en realitet.
Besparelsen blev en realitet, og Center for Kultur og Fritid har i første omgang placeret hele besparelsen på
puljen til undervisning. Tilskuddet til aftenskoleområdet er delt op i 5 puljer, hvoraf puljen til undervisning
er den største.
Imidlertid ønsker Hvidovre Aftenskoleråd besparelsen placeret, så det gør ”mindst ondt” på såvel
aftenskoler som borgere, og aftenskolerådet ønsker derfor hermed at ansøge om, at besparelsen fordeles
mellem puljen til undervisning (160.000 kr.) og puljen til PEA- og SU-tilskud (340.000 kr.).
Når tilskuddet til undervisningstimer reduceres, vil der blive udbudt færre hold til højere priser, og dermed
vil der også være færre borgere, som går til aftenskoleundervisning. Deraf følger en reduktion i behovet for
PEA-tilskud. Disse to puljer er altså indbyrdes afhængige.
Aftenskolerådet har stor forståelse for den politiske intension om, at besparelser i videst muligt omfang
ikke skal gå ud over de svageste. Det er er derfor IKKE tanken, at taksterne for PEA- og SU-tilskud skal
nedsættes, og den enkelte kursist vil også fremover kunne få samme tilskud til sin aftenskoleundervisning
som hidtil.
I 2019 viser Center for Kultur- og Fritids tilskudsberegninger, at den afsatte pulje til PEA- og SU-tilskud er
meget rigelig, og der vil kunne forudses uforbrugte midler.
Selv om uforbrugte midler normalt omfordeles til undervisningsbrug det efterfølgende regnskabsår, mener
aftenskolerådet, at de samme penge vil gøre mere gavn i puljen til undervisning i 2019, således at udbud og
valgmuligheder for borgerne ikke reduceres mere end højst nødvendigt.
Der er i aftenskolerådets beregning indregnet, at det reelle forbrug af PEA-tilskud kan blive højere end
Center for Kultur- og Fritids beregning, således at et eventuelt merforbrug af PEA-midler ikke kommer til at
gøre ondt på hverken borgere eller aftenskoler.
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