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Høringssvar fra Folkeoplysningssamvirket i Aarhus  

Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservices forslag til besparelser 2023-2026 

MKB-2  Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler 

Folkeoplysningssamvirket, der er paraplyorganisation for aftenskoler i Aarhus Kommune, har med dyb bekymring læst 
spareforslaget Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler, der består af time-gebyr på undervisnings-
lokaler og faglokaler samt årligt gebyr på foreningslokaler/-fritidshuse med eksklusiv ret. Målgruppen for spareforslaget 
er frivillige folkeoplysende foreninger, men vi ved godt, at spareforslaget også rammer os – den folkeoplysende 
voksenundervisning. Det fremgår heller ikke af forslaget, at aftenskolerne siden 1991 har betalt gebyr for brug af 
kommunale bevægelseslokaler.  

Der tages i spareforslaget forbehold for beregninger og udregninger. Det gør os usikre på, hvad de enkelte elementer i 
spareforslaget kommer til at koste den enkelte aftenskole og området som helhed. Vi stiller os samtidig tvivlende 
overfor, hvorvidt spareforslaget harmonerer med de relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven.  

Uklare begrundelser  
Der bruges to begrundelser for spareforslaget: harmonisering af lokaleområdet og manglende afbookinger. Det er 
uklart, hvorvidt harmoniseringen omfatter det samlede folkeoplysende område, eller det er harmonisering inden for 
det enkelte folkeoplysende område.  
Vi savner også dokumentation for, at aftenskolerne ikke sørger for rettidig afbooking af ikke-udnyttede lokaler. De 
aarhusianske aftenskolers omfattende aktivitetsudbud kræver mange lokaler. Vi er derfor selv interesseret i, at 
udnyttelsesgraden af lokalerne er bedst mulig. 

De aarhusianske aftenskolers virkelighed: Mange aktiviteter, men lavt tilskud  
Aktivitetsomfanget hos de aarhusianske aftenskoler er meget stort, da vi udover vores kerneopgaver også bidrager til 
løsning af mange kommunale velfærdsopgaver. Det betyder desværre, at vores tilskud pr. time er 79,24 %, hvor det 
rettelig burde være 100 %. Ikke blot tilskudsrammen for undervisning, også aftenskolernes lokaletilskudskonto er 
væsentligt underfinansieret. Der mangler i 2022 i alt 10.370.525 kr. på kontoen. Samtidig har vi og det øvrige kultur- og 
foreningsliv været igennem to udmattende Covid-19-år, hvor aftenskolerne så sent som i december 2021 frem til 31. 
januar 2022 var underlagt Covid-19-restriktioner. Nu er vi alle ramt af energi-krisen, økonomisk afmatning og mental 
slitage hos borgerne. – Så kommer pludselig gebyret på lokaler.  

Hvor skal aftenskolerne få dækket gebyrudgiften? 
Vi kan ikke bare lægge en ekstra udgift i form af et lokalegebyr på kursusprisen. Kurser og aktiviteter for forårssæsonen 
2023 er offentliggjort i vores kataloger, hjemmesider og webshops her i oktober/november. Hvis vi skal følge nye regler, 
skal vi have besked senest et halvt år før for at kunne handle rettidigt i forhold til vores budgetlægning, kursusudbud, 
markedsføring etc. Under Covid-årene 2020 og 2021 og den nuværende energi- og samfundskrise har vi søgt at friholde 
kursisterne for prisstigninger. Vi har kursister, for hvem en stigning i kursusprisen udløst af gebyr pr. time på  
21 kr. kan betyde, at de ikke har råd til at følge kurset, især når det gælder længere forløb. Vi kæmper fortsat med at 
genvinde den kursistnedgang, som vi oplevede under og efter Covid-19-årene. Det får økonomiske konsekvenser for os 
alle uanset vores skolers størrelse eller faglige profil. 

Vi når mange borgere, og vi når bredt ud i Aarhus Kommune 
Aftenskolerne i Aarhus Kommune når med deres kurser og aktiviteter ud til mange forskellige grupper af borgere. Unge, 
der af fri vilje vil forberede sig til videre uddannelse i det formelle uddannelsessystem; voksne, der kommer med 
videbegær og nysgerrighed; sårbare borgere, der har stor glæde og udbytte af at komme i det inkluderende kultur- og 
læringsmiljø hos os. 

Mange af spareforslagene fra Kultur og Borgerservice, Børn og Unge samt Sociale Forhold og Beskæftigelse skærer 
hårdt i kulturlivet og rammer udsatte borgere direkte. Netop de inspirerende kultur- og læringsaktiviteter, som vi nu, 
uanset om vi er sårbare eller robuste borgere, unge eller voksne, i den grad har brug for til at styrke vores mentale 
trivsel og kompetencer. Ikke mindst efter de kulturelt udsultede Covid-19-år og i en knugende og mørk tid for Europa. 
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Hvis dette forslag om nye principper for gebyropkrævning bliver et af spareforslagene i indstillingen til Aarhus Byråd,  

så bør der afsættes ordentlig tid til afdækning af lovhjemmel og drøftelser mellem Sport & Fritid og aftenskolerne af et 
sådant nyt regelsæt.  
 
 
Venlige hilsner 
Folkeoplysningssamvirket i Aarhus 


