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Side 3 

1 (Åben) Orientering om processen vedr. etablering af spejdermuseet Spejderliv før 

og nu 
  
Sags ID: EMN-2022-01402 

 

Resumé 

Formanden for Spejderliv før og nu, Annette Kaalund-Jørgensen, deltager under dette punkt, hvor 
hun vil give en orientering om baggrunden for og formålet med etablering af spejdermuseet 
Spejderliv før og nu samt give en status på processen. 

 
Baggrund 

På folkeoplysningsudvalgets møde den 24. februar 2022 traf udvalget beslutning om at godkende 
Spejderliv før og nu som folkeoplysende forening. 
 
Spejderliv før og nu vil samle sine medlemmerne om at etablere og drive et historisk korrekt, aktivt 
og interaktivt museum om spejderbevægelsen i Danmark med plads til både en fast udstilling og 
løbende Hotspot-udstillinger samt formidling via diverse digitale portaler. Museet skal være åbent 
for både spejdere og ikke-spejdere. 
På mødet deltager Annette Kaalund-Jørgensen og giver en orientering om baggrund, formål og 
vision for museet, samt en indføring i hvordan museet skal fungere og hvilket indhold, der skal 
være i museet. Annette Kaalund-Jørgensen afslutter med at give en status på processen. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen om Spejderliv før og nu tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

 
 

2 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 

voksenundervisning 2021le] 
  
Sags ID: EMN-2022-09373 

 

Resumé 

Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
Regnskabsaflæggelsen for 2021 er ekstraordinær pga. særlige beslutninger relateret til Covid-19.  



 

Side 4 

 
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2021 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Der tages forbehold for, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Se bilag 1 og 2.  
 
Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer opkræves normalt af Gentofte 
Kommune. I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse af 30. november 2005, samt 
gældende retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, 
finansieres eventuelle merudgifter af eventuelle mindreudgifter.  
 
Regnskabsaflæggelsen for 2021 er ekstraordinær på grund af særlige beslutninger relateret til 
Covid-19. 
 
Kulturministeriets ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie 
folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” blev 
den 15. marts 2021 forlænget til at gælde for perioden 1. januar – 31. juli 2021. 
 
Den 22. december 2021 blev bekendtgørelsen fornyet, gældende fra nedlukningsperioden fra d.19. 
december 2021 samt eventuelle kommende nedlukningsperioder i 2022. 
 
Ifølge bekendtgørelsen kunne aftenskolerne dermed beholde det bevilgede tilskud for perioderne 
1. januar til 31. juli 2021 samt 19.- 31. december 2021, og for 2021 har aftenskolerne derfor aflagt 
to særskilte regnskaber, dels for hele årets aktivitetsniveau og dels et delregnskab for perioden 1. 
august-18. december 2021 efter sædvanlige procedurer, hvilket vil sige indberetning af faktisk 
afholdt undervisning samt lønudgifter. 
Tilskud for 2021 afregnes således udelukkende for perioden 1. august – 18. december 2021. 
 
Aftenskolerne modtog for 2021 samlet 6,3 mio. kr. i tilskud. Ved regnskabsbehandlingen viser den 
samlede afregning en tilbagebetaling på ca. 3,4 mio. kr. til Gentofte Kommune. 
 
Da der kun er afregnet tilskud for en del af året, og der samtidig er budgetmæssige konsekvenser 
af forventede mindreindtægter på det mellemkommunale område, afsættes der i 2022 ikke midler 
til omfordeling. 
 
Det er endvidere besluttet, at regnskaberne for 2021 ikke lægges til grund for tilskudsberegningen 
for 2023, men at det i stedet er regnskaberne for 2019, som lægges til grund. Dette betyder, at 
aftenskolerne modtager tilskud til undervisning og debat i folkeoplysende foreninger svarende til 
beslutningen i Folkeoplysningsudvalget d. 15. december 2021.  
Se bilag 3. 
 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber 
for undervisning og debatarrangementer 2021 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for 
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangement for år 2021 
godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Regnskab 2021 for undervisning for 90 pct. puljen (4888815 - EMN-2022-09373) 
2. Bilag 2 Regnskab 2021 for undervisning for 10 pct. puljen (4888814 - EMN-2022-09373) 
3. Bilag 3 Regnskab for 2021 for undervisning Resultatopgørelse (4888816 - EMN-2022-
09373) 

 
 

3 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2021 
  
Sags ID: EMN-2022-09374 

 

Resumé 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for 2021 
for oplysningsforbundene. 

 
Baggrund 

Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med  
ansøgninger, tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem. 
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger.  
 
Der tages forbehold for, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer  
for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede. 
 
Kulturministeriets ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie 
folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” blev 
den 15. marts 2021 forlænget til at gælde for perioden 1. januar – 31. juli 2021. 
 
Den 22. december 2021 blev bekendtgørelsen fornyet, gældende fra nedlukningsperioden fra d.19. 
december 2021 samt eventuelle kommende nedlukningsperioder i 2022. 
 
Ifølge bekendtgørelsen kunne aftenskolerne dermed beholde det bevilgede tilskud for perioderne 
1. januar til 31. juli 2021 samt 19.- 31. december 2021, og for 2021 har aftenskolerne derfor aflagt 
to særskilte regnskaber, dels for hele årets aktivitetsniveau og dels et delregnskab for perioden 1. 
august-18. december 2021 efter sædvanlige procedurer, hvilket vil sige indberetning af faktisk 
afholdt undervisning samt lønudgifter. 
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Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede  
lokaletilskudsregnskab år 2021 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning. 
 
Da der kun er afregnet tilskud for en del af året, og der samtidig er budgetmæssige konsekvenser 
af forventede mindreindtægter på det mellemkommunale område, afsættes der i 2022 ikke midler 
til omfordeling. 
 
 

 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At lokaletilskudsregnskabet for år 2021 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Lokaleregnskab 2021 (4888818 - EMN-2022-09374) 

 
 

4 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2021 
  
Sags ID: EMN-2022-09378 

 

Resumé 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2021, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. 
 

 
Baggrund 

I henhold til folkeoplysningslovens § 6. stk. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune et tilskud 
på 25 pct. af kursusprisen for folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning.  
 
Regnskabsaflæggelsen for 2021 er ekstraordinær på grund af særlige beslutninger relateret til 
Covid-19: 
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Kulturministeriets ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie 
folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” blev 
den 15. marts 2021 forlænget til at gælde for perioden 1. januar – 31. juli 2021. 
 
Den 22. december 2021 blev bekendtgørelsen fornyet, gældende fra nedlukningsperioden fra d.19. 
december 2021 samt eventuelle kommende nedlukningsperioder i 2022. 
 
Ifølge bekendtgørelsen kunne aftenskolerne dermed beholde det bevilgede tilskud for perioderne 
1. januar til 31. juli 2021 samt 19.- 31. december 2021, og for 2021 har aftenskolerne derfor aflagt 
to særskilte regnskaber, dels for hele årets aktivitetsniveau og dels et delregnskab for perioden 1. 
august-18. december 2021 efter sædvanlige procedurer, hvilket vil sige indberetning af faktisk 
afholdt undervisning samt lønudgifter.  
 
Derfor er regnskabet i 2021 vedr. PEAS afregnet med 7/12 af budgettet og 5/12 tilskud på 
baggrund af aktivitet.  
 
Bilag for regnskab er vedlagt. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender de forelagte tilskudsregnskab vedr. PEAS for 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab PEAS 2021 (4888819 - EMN-2022-09378) 

 
 

5 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 

2023 
  
Sags ID: EMN-2022-09376 

 

Resumé 

Fordeling af Gentofte Kommunes budgetramme til lokaleudgifter i 2023 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.  
 
Fordelingstal for lokaletilskud i 2023 samt forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed. 

 
Baggrund 
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Fem oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2023.  
 
Fordelingen af lokaletilskud for 2023 beregnes i år med udgangspunkt i de faktiske afholdte 
lokaleudgifter for 2019 i stedet for 2021.  
 
Denne ændrede beregning sker på grund af Covid-19, der foranledigede aflysninger af en stor del 
af aktiviteterne i 2021. Endvidere gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning. 
 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2023 i vedlagte bilag opfylder kravene i folkeoplysningsloven. 
 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 

 
Bilag 

1. Fordeling af lokaletilskud 2023 (4888820 - EMN-2022-09376) 

 
 

6 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2023 
  
Sags ID: EMN-2022-09377 

 

Resumé 

Fordelingen af Gentofte Kommunes budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2023 
sker med udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.  
 
På den baggrund forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2023. 

 
Baggrund 

Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og  
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2019 ganget med følgende brøker: 
 
Almen undervisning: 1/3 
Instrumentalundervisning: 5/7 
Handicapundervisning: 7/9 
 
Regnskabet baseres på regnskaberne for 2019, da 2021 har været præget af mange  
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aflysninger grundet Covid-19. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender de budgetteret fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgning om tilskud for 2023. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2023 (4888821 - EMN-2022-
09377) 

 
 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden eller forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2022-09381 

 
 

 
Baggrund 

Forvaltningen orienterede om status for indkøb af ny foreningsportal. 
 
Der blev ytret ønske om et orienteringspunkt om Byens Hus, og det blev foreslået at et kommende 
møde afholdes i Byens Hus. 
. 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Indtast beslutning her 
 
Bilag 
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