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Vi har læst spareforslaget omkring de nye principper for 
opkrævning ved lån af kommunale lokaler, hvori der fore-
slås indførelse af et gebyr på kommunale undervisnings- 
møde og faglokaler samt årligt gebyr på foreningslokaler 
med eksklusiv ret. Skolen for Kunst & Design har følgende 
kommentarer hertil:

Vi vil anbefale, at når man nu har åbnet op for at kigge på lokaleområdet og reglerne herfor, at der så 
bliver taget en nærmere og grundig dialog om principperne for lokaletilskuddet i Aarhus Kommune, 
med det specifikke formål, at man fremadrettet bedst muligt sikrer områdets mangfoldighed; 
Den folkeoplysende biodiversitet om man vil :-)

Vores bidrag til mangfoldigheden er, at vi har et godt tag på byens unge i alderen 18-24 år. 
Skolen for Kunst & Design har igennem mere end 20 år været brobygger mellem det uformelle og 
formelle uddannelsessystem. Vi arbejder med en meget stram økonomi, og må dagligt vende hver 
eneste krone. Hver eneste gang, der blot skrues lidt på en ”knap”, betyder det øget pres på de unges 
selvbetaling for at dygtiggøre sig og finde en vej til en kreativ (videregående) uddannelse. Vores skole 
tilbyder hvert år forløb og kreative forløb for cirka 100 unge i alderen 18-24 år, der ikke har kunnet finde 
en plads i den boglige verden. Hos os finder de ind på ungdomsuddannelser og andre kommer ek-
sempelvis videre igennem nåleøjet på landets arkitekt- 
og designskoler.

Hurtige facts om vores økonomiske situation som forening:

Som forening,  modtager vi cirka kr.  300.000 i årligt kommunalt tilskud (På basis af en afholdt 
årlig lærerudgift på den gode side af 1 million kroner)
Skolen søges primært unge i alderen 18-24 år. Cirka 25% af vores unge har udfordringer som ADHD, 
angst og depressioner. Vi afvikler alle forløb som almen undervisning (tilskud 1/3), fordi de unge selv 
ønsker at indgå i fællesskaber, hvor det er andet end deres diagnoser, der er i centrum. Hos os er det 
kreativ udfoldelse, som nu er videnskabeligt bevist også giver øget mental sundhed, hvilket forklarer 
de unges trivsel hos os...

Vi har en årlig huslejeudgift på cirka 520.000 kr.  (varierer mht. varme,  el)
Skolen er ikke i besiddelse af en økonomi og en egenkapital, der gør, at vi selv kan investere i egne 
ejendomme til brug for skolens undervisning (faglokaler). Vi har ikke andet valg, end at bo til leje og 
har derfor en årlig huslejeudgift på cirka kr. 520.000 ex. moms til boligsselskabet Olav de Linde. 

Den foreslåede gebyrmodel for lokaler vil give vores skole en mer-udgift på knap 20.000 kr.
Skolen har siden 2019 haft adgang til at undervise i et enkelt offentligt forenings-klasselokale på 
Fjordsgade skole. Det er vi meget taknemmelige for, og det har betydet noget for os. Men med de 
nye afgifter betyder det, at vi, i skolens meget lille økonomi, nu skal finde yderligere kr. 20.000 til de 
foreslåede gebyrer. Det svarer til cirka 7% af vores tilskud i merudgift til den foreslåede model. Vi har 
kun et sted at skrue: Endnu engang at øge deltagerbetalingen for de i forvejen økonomisk trængte 
unge i vores by.

Summa summarum:
Kommunens skatteborgere får rigtigt meget for de kr.  300.000 kr,  som vi modtager i årligt 
kommunalt tilskud. Skolen for Kunst & Design og andre folkeoplysende aftenskoler har mere 
end nogensinde før brug for,  at man sikrer fokus på,  at der holdes liv i byens forskellige typer af 
skoler ; Lav dækningsgrad i rammen,  inflation,  lavere forbrug,  øget udgifter til varme,  el m.v. 
Vi foreslår der tages grundige drøftelser om lokaletilskuddet med det formålet at bevare og 
sikre nutidige og fair principper,  som kan sikre biodiversiteten og stoppe faldet i antal af skoler 
i den folkeoplysende voksenundervisning.

Tak fordi du læste hertil. Tak for høringsmulighed. Tak fordi, vi lever i et demokrati!


