Folkeoplysningsudvalget
06-12-2018

Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019
- Tilskud til lærer- og lederløn
J.nr.:
Sagsnr.:

18.15.01
18/26426

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af
tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2019 som beregnet via fordelingsnøglen.
Derudover skal udvalget tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning om tilskud.

Indstilling
Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget
1. at tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning om tilskud til lærer- og lederløn.
2. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af tilskud til lærer- og
lederløn til voksenundervisning 2019 som beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018
Ad 1.
Notat af den 06.12.2018 vedr. ændring af tekst på skema: Fordeling af tilskud til undervisning
2019 er omdelt på mødet.
Der reserveres et beløb på maks. 15.000 kr., som kan udmøntes når deres endelige regnskab
for 2018 foreligger, og ud fra de præsterede undervisningstimer. Jf. uddelt (Bilag A) af d. 0612-18 – Fordeling af tilskud til undervisning 2019.
For: Susanne Wad Leth, Leila Munk, John Berling, Tina Nordahl Jensen, Ole Bested, Yasir
Iqbal.
Imod: Arne Bech, Rene Langhorn med henvisning til egne forslag.
Undlader at stemme: Gerhard Grubb Waaentz, Erik Petersen, Martin Lewinsky.
Forslaget vedtages.
Ad 2.
Der udbetales acontobeløb svarende til den foreslåede fordelingsnøgle jf. (Bilag A) med
halvdelen udbetalt aconto.
Aftenskolerådet bemyndiges til at fremsende forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om en
ændret placering af den vedtagende besparelse på 500.000 kr. på aftenskoleområdet.

Afbud:
Maria Durhuus
Hanne Jæger
Kim Helmersen
Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.
Der er modtaget ansøgninger fra 6 aftenskoler om tilskud til lærer- og lederløn til
voksenundervisning i 2019, jf. vedhæftede bilag.

Folkeoplysningsudvalget
06-12-2018

FOF Hvidovre har for 1. gang søgt om tilskud. Udvalget skal tage stilling til, om de vil
godkende det ansøgte beløb, eller om de vil fastsætte størrelsen af beløbet.
Administrationens forslag til fordeling af tilskud er for de resterende 5 aftenskoler beregnet
vha. fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige fordelingstilskud.
Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles udbetalte tilskud i
2017 (a) i forhold til den samlede udbetaling på området i 2017 (b) x 100, hvilket giver
fordelingsprocenten i forhold til nye tilskud.
I bilaget er der to skemaer. Det ene viser en fordeling, hvori FOF Hvidovres ansøgning er
indregnet. Det andet viser et 0, som udvalget kan beslutte, hvad skal være.

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser
I budget 2019 er der afsat 2.632.806 kr. hvis FOF Hvidovres ansøgte beløb på 196.789 kr.
fratrækkes er der i alt 2.436.017 kr. som procentvis er fordelt til de resterende 5 aftenskoler.

Retsgrundlag
Ifølge Folkeoplysningslovens §8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere
inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.
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