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Resume
Undervisningstilskuddet for aftenskolerne for 2016 skal fordeles.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler undervisningstilskuddet for
2016.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Sagsfremstilling
Der er vedlagt 2 forslag til fordeling af undervisningstilskud for 2016. Det skyldes, at
Roskilde Studiekor, Gundsø Korforening og FOF Midtsjælland i år har søgt om ekstra
timer svarende til kr. 6.575 (Roskilde Studiekor), kr. 3.778 (Gundsø Korforening) og kr.
76.906 (FOF) i alt kr. 87.259. Derudover er ansøgningerne fra de 3 aftenskoler vedlagt.
Der er afsat kr. 12.898.000 til aftenskoleundervisning, samt uforbrugte midler kr.
304.171 der tilsammen giver et budget i 2016 på kr. 13.202.171.
Regler for fordeling:
I henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit
3.6 beregnes tilskuddet til aftenskolerne på grundlag af foreningens faktisk afviklede
undervisningstimer i det seneste afsluttede kalenderår.
Tilskud til almenundervisning og foredrag fordeles med 1/3 af det oplyste undervisningstimetal. Tilskud til instrumentalundervisning fordeles med 5/7 af det oplyste undervisningstimetal og handicapundervisning med 8/9 af det oplyste undervisningstimetal.
Tilskuddet til handicapundervisning er 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, men kan
ikke overstige en samlet ramme på 8,55 mio. kr. jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 3. november 2010, punkt 122. I 2016 er tilskuddet til handicapundervisningen
nedsat til 7/9, da man ellers vil overskride rammen på kr. 8,55 mio. kr.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, beslutte at
tilskuddet beregnes ud fra et højere eller lavere antal undervisningstimer end sidste
afsluttede kalenderår. I så fald skal der foreligge ekstraordinær, dokumenteret situation, som f.eks. opdeling eller sammenlægning af aftenskoler, eller en aftenskole i kraftig
vækst.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Folkeoplysningsudvalget, 14-12-2015, pkt. 48
Udvalget godkendte fordelingen af undervisningstilskud 2016 ud fra aftenskolernes
faktiske afholdte undervisningstimer i 2014, bilag A
Fraværende: Daniel Bjørkholm, Tuncay Yilmaz og Ferhat Öztürk.

