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Reduktion af tilskud til folkeoplysende aften- og
voksenundervisning
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Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget

2022

Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

1.828

1.828

1.828

1.828

-457

-457

-457

-457

-457

-457

-457

-457

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Tilskud reduceres til 1/4-del af aftenskolernes samlede udgifter på almenområdet til lønninger
til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering.
2. Status
Høje Taastrup Kommune yder i dag tilskud til kommunens aftenskoler således:
1/3-del til undervisning, studiekreds, foredrag
5/7-del til instrumental undervisning jf. folkeoplysningslovens §8a
7/9-del til handicap undervisning jf. folkeoplysningslovens §8a
3. Ændringsforslag
Tilskud reduceres til 1/4-del af aftenskolernes samlede udgifter på almenområdet til lønninger
til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering. Ifølge
folkeoplysningslovens §11, stk. 2 må det samlede tilskud til aftenskoler ikke overstige 1/3-del
af foreningens samlede udgifter til aflønning af ledere, lærere, etablering af internetadgang,
lokaler og undervisningsmateriale samt annoncering. Det forudsættes, at aftenskolerne søger
om beløb i forhold til reglerne, der udgør højest 1/3-del af foreningens samlede udgifter, der
må medtages.
En nedskæring af tilskud til aftenskolerne vil betyde ændringer i aftenskolernes udbud af
folkeoplysende aktivitetstilbud til borgerne. Det bliver dyrere for borgeren at modtage
aftenskoleundervisning, da borgeren betaler besparelsen. Det må forventes, at
aftenskoleaktiviteter falder betydeligt, hvilket vil kunne bidrage til yderligere besparelser.
Forslaget kan have fuld effekt i 2022.
4. Konsekvens
En nedskæring af tilskud til aftenskolerne vil betyde ændringer i aftenskolernes udbud af
folkeoplysende aktivitetstilbud til borgerne. Det bliver dyrere for borgeren at modtage
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aftenskoleundervisning, da borgeren betaler besparelsen. Det må forventes, at
aftenskoleaktiviteter falder betydeligt, hvilket vil kunne bidrage til yderligere besparelser.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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