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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 3. juni 2020. 

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositio-
ner som led i udmøntning af Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med 
COVID-19 af 25. april 2020: 
– Der tilføres 10,0 mio. kr. i 2020 til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 til udvalgte 

frivillige organisationer til støtte af udsatte børn og familier i dagtilbud og skoler. 
– Der tilføres 10,0 mio. kr. i 2020 til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 til udvalgte 

interesseorganisationer på STU-området. 
– Der tilføres 14,0 mio. kr. i 2020 til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 til socialt 

udsatte på FGU. 

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der ved optagelse af tekstanmærkning fast-
sættes kriterier mv. for anvendelse af tilskuddet til udvalgte frivillige organisationer og udvalgte inte-
resseorganisationer på STU-området. 

b. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet indgik den 25. april 2020 
aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Aftalen består af en 
række initiativer på tværs af ministerområder. Nye Borgerlige indgår i aftalen af 25. april 2020, men 
ikke i aftalen om den konkrete udmøntning af midlerne på Børne- og Undervisningsområdet. På Bør-
ne- og Undervisningsministeriets område er det bl.a. besluttet at: 
– afsætte 10 mio. kr. i 2020 til udvalgte frivillige organisationer. Midlerne skal anvendes til at styr-

ke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn 
og unges læring og trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsliv, herunder til lektie- og læringsaktivite-
ter, fritidspas, sommercamps, familievenner mv. Tilskuddet skal anvendes inden for rammerne af 
de frivillige organisationers og foreningers nuværende formål. 

– afsætte 10 mio. kr. i 2020 til interesseorganisationer på STU-området. Midlerne skal anvendes til 
en styrket indsats for socialt udsatte unge gennem individuel indsats for elever, som vurderes sær-
ligt udsatte i forbindelse med deres tilbagevenden til STU-undervisningen på institutionen. 

– afsætte 14 mio. kr. i 2020 til institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU-institutioner). 
Midlerne skal anvendes til, at der lokalt kan iværksættes individuelle indsatser for elever, der er 
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særligt sårbare i forhold til at afbryde uddannelsen ved genoptagelsen af undervisning på instituti-
onen. 

Af hensyn til en hurtig udmøntning i 2020 anmodes om etablering af materiel hjemmel til dels at 
udmønte og administrere tilskuddet, dels at sætte rammer for tilskuddets anvendelse mv. Det samlede 
tilskud forudbetales til tilskudsmodtagerne snarest muligt. 

Generelle retningslinjer for tilskudsordninger til udvalgte frivillige organisationer til støtte af udsat-
te børn og familier i dagtilbud og skoler og til udvalgte interesseorganisationer på STU-området 

Tilskudsmodtagerne vil modtage en puljevejledning, hvori puljens formål mv. vil blive beskrevet, 
herunder krav om regnskab samt en erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet. Regnskaber 
skal revisorpåtegnes efter sædvanlig praksis for tilskudspuljer i Børne- og Undervisningsministeriet. 

Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud tilbagebetales, ligesom tilskudsmodtagere, der ik-
ke i tilstrækkelig grad kan redegøre for, at midlerne er anvendt til formålet, vil få pålæg om hel eller 
delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder statskassen. Der stilles ikke 
krav om anden afrapportering, og tildelingspuljen evalueres således ikke i forhold til faglige resulta-
ter og effekter. 

Regnskabet skal aflægges og revideres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om 
regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets pul-
jemidler m.v. (puljebekendtgørelsen). 

Tilskud til udvalgte frivillige organisationer til støtte af udsatte børn og familier i dagtilbud og skole 

Tilskuddet fordeles således: 

Frivillig organisition Beløb 

Julemærkehjemmene 1,0 mio. kr. 

Lær for Livet 1,0 mio. kr. 

Muskelsvindsfonden 1,0 mio. kr. 

Landsforeningen Autisme 1,0 mio. kr. 

Bedre Psykiatri 0,5 mio. kr. 

BørneTelefonen v. Børns Vilkår 1,5 mio. kr. 

Dansk Skoleskak 1,0 mio. kr. 

Red Barnet 1,0 mio. kr. 

Sind Ungdom 1,0 mio. kr. 

Ungdommens Røde Kors (URK) 1,0 mio. kr. 
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Midlerne skal anvendes til at styrke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsat-
ser med fokus på udsatte børn og unges læring og trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsliv, herunder til 
lektie- og læringsaktiviteter, fritidspas, sommercamps, familievenner mv. Tilskuddet skal anvendes 
inden for rammerne af de frivillige organisationers formål. 

Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter til løn, køb af ydelser, leje af lokaler, køb af undervis-
ningsmaterialer mv., som er direkte henførbare til tilskudsmodtagers arbejde med at styrke opsøgen-
de arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn og unges læring og trivsel i dagtilbud og skole- og 
fritidsliv. 

Udgiften afholdes på finanslovens § 20.86.08.60. Tilskud til udvalgte frivillige organisationer (Ny 
konto) 

Tekstanmærkning nr. 237 beskriver de i aftalen fastlagte kriterier for tildelingspuljen, herunder tilde-
lingskriterier for tilskud samt administration og opfølgning i tilknytning til puljen, jf. ovenfor. 

Tilskud til udvalgte interesseorganisationer på STU-området 

Den samlede tilskudsramme på 10,0 mio. kr. fordeles ligeligt mellem: 

– Foreningsfællesskabet Ligeværd 
– Danske Handicaporganisationer 
– LEV 
– Consentio 
– Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 
– Hjerneskadeforeningen 
– ADHD foreningen 
– Landsforeningen Autisme 
– Foreningen af Frie Fagskoler 
– Efterskoleforeningen 
– LOS – de private sociale tilbud 
– Selveje Danmark 

Midlerne skal anvendes til en styrket indsats for socialt udsatte unge gennem individuel indsats for 
elever, som vurderes særligt udsatte i forbindelse med deres tilbagevenden til STU-undervisningen 
på institutionen. Det forudsættes, at der i de enkelte organisationer er et kontinuerligt fokus på bru-
gerperspektivet. 

Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter til løn, køb af ydelser, leje af lokaler, køb af undervis-
ningsmaterialer mv., som er direkte henførbare til tilskudsmodtagers arbejde med en styrket indsats 
for socialt udsatte unge i STU. 

Udgiften afholdes på finanslovens § 20.86.08.70. Tilskud til udvalgte interesseorganisationer på 
STU-området (Ny konto) 

Tekstanmærkning nr. 237 beskriver de i aftalen fastlagte kriterier for tildelingspuljen, herunder tilde-
lingskriterier for tilskud samt administration og opfølgning i tilknytning til puljen, jf. ovenfor. 
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Tilskud til socialt udsatte på FGU 

De afsatte midler til initiativet udbetales som et særtilskud til hver enkelt institution for forberedende 
grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til institutio-
nerne på baggrund af årselevaktiviteten i perioden fra 3. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020. 

Børne- og Undervisningsministeriet yder særtilskuddet til institutioner på Børne- og Undervisnings-
ministeriets område i henhold til § 6, stk. 1, i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foran-
staltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysen-
de virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Der kan i henhold til lo-
vens § 6, stk. 2, fastsættes nærmere regler om kriterier for at få tilskud, regnskab, revision og rappor-
tering, samt tilsyn og kontrol mv. 

Der vil ikke blive foretaget en opgørelse over institutionernes faktiske anvendelse af det ekstraordi-
nære tilskud. Der vil blive stillet krav om tro og love til institutionerne i forbindelse med modtagel-
sen af tilskuddet om, at tilskuddet anvendes til at iværksætte individuelle indsatser for elever, der er 
særligt sårbare i forhold til at afbryde uddannelsen ved genoptagelsen af undervisning på institutio-
nen. Institutionerne skal tilbagebetale evt. uforbrugte midler inden årets udgang. Tilskud, som tilba-
gebetales, tilfalder statskassen. 

Udgifterne på i alt 34 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Børne- og Un-
dervisningsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige 
situation som COVID-19 har påført og risikerer at påføre dansk økonomi, lægges der således op til at 
forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. 

Dispositioner på lov om tillægsbevilling for 2020 

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således: 

Udgift 

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (Anden bevilling) 

50. Særtilskud til socialt udsatte på FGU (Ny konto) 

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 14 mio. kr. 

60. Tilskud til udvalgte frivillige organisationer (Ny konto) 

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 10 mio. kr. 

70. Tilskud til udvalgte interesseorganisationer op STU-området (Ny 
konto) 

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 10 mio. kr. 

c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på at udmønte tildelingspuljerne hurtigst 
muligt i 2020 med det formål, at interesseorganisationerne og foreningerne kan igangsætte proces for 
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den konkrete anvendelse af de tildelte midler samt at Børne- og Undervisningsministeriet kan udbe-
tale 14 mio. kr. i 2020 til FGU-institutionerne, hvormed initiativet kan udmøntes. 

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalgets 
tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages følgende: 

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (Anden bevilling) 34 mio. kr. 

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages 
følgende tekstanmærkning nr. 237 på § 20. Børne- og Undervisningsministeriet for finansloven for 
2020: 

Materielle bestemmelser: 

”Nr. 237. ad 20.86.08.60 og 20.86.08.70. 

De udvalgte frivillige organisationer, der modtager tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60. 
skal anvende tilskuddet til opsøgende arbejde og indsatser, som skal være målrettet udsatte børn og 
unge i dagtilbud og skole- og fritidsliv. 

Stk. 2. De udvalgte interesseorganisationer på STU-området, der modtager tilskud i medfør af bevil-
lingen på § 20.86.08.70. skal anvendes til en styrket indsats for socialt udsatte unge gennem indivi-
duel indsats for elever, som vurderes særligt udsatte i forbindelse med deres tilbagevenden til STU-
undervisningen på institutionen. 

Stk. 3. Tilskudsmodtagere, der modtager tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60 og § 
20.86.08.70 skal anvende tilskuddet inden for rammerne af tilskudsmodtagers formål. Tilskuddet 
skal anvendes i 2020. 

Stk. 3 Tilskudsmodtager, der modtager tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60 og § 
20.86.08.70 skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om regnskabsaflæg-
gelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for 
tilskud samt erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet. Tilskudsmodtagere skal i regnskabet 
redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. 

Stk. 4. Tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.70, som en frivillig organisation eller interesse-
organisation frasiger sig fordeles forholdsmæssigt til de andre organisationer, der ønsker at modtage 
et tilskud fra puljen. 

Stk. 5. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60 og § 
20.86.08.70 skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilba-
gebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. ” 
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger. 

København, den 3. juni 2020 

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL 

/ Marie Juel Bech Nielsen 

Til Finansudvalget. 

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-06-2020 


