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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 10. juni 2020.

a. Børne og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositio-
ner som led i initiativ om sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19:

– Der tilføres 200,0 mio. kr. i 2020 til § 20.86.08 Tilskud i forbindelse med COVID-19 til sommer-
aktiviteter for børn og unge.

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der ved optagelse af tekstanmærkning fast-
sættes kriterier mv. for anvendelse af tilskuddet.

Udgiften i finansåret på 200 mio. kr. finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.19
Regeringsreserve.

b. For en del børn og unge samt for udsatte grupper har situationen under covid-19-krisen været vans-
kelig. Mange af disse grupper har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale
hverdagsrytmer med aktivitetstilbud, skole og pauser fra hjemmet.

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkepar-
ti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad om initi-
ativer, der skal sikre, at børn og unge kan få en aktiv sommerferie, herunder at der afsættes 200 mio.
kr. til sommeraktiviteter.

– Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål. 1) De skal bidrage
til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skoleluknin-
gen. 2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i
fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og an-
derledes aktiviteter. Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

– Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus
inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts og fritidsliv. Vægtnin-
gen af elementerne kan variere lokalt.

– Sommeraktivitetsforløb kan bestå af 1) undervisningsaktiviteter, 2) opskalering af eksisterende
kommunale sommerferietilbud, 3) nye kommunale tilbud, der kombinerer aktiviteternes todelte
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formål, 4) tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer,
kulturinstitutioner mv.

– Målgruppen for sommeraktivitetsforløbene, der dog kan udvides efter lokal beslutning, er børn og
unge i alderen 6-17 år, og kan inddeles i tre grupperinger:
– Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en

kriminalpræventiv effekt.
– Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt be-

hov for deltagelse i sommeraktiviteter.
– Gruppe C: Øvrige børn og unge.

– Sommeraktivitetsforløbene skal udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie i den pågæl-
dende kommune.

– Regeringen og KL har indgået et partnerskab om sommeraktivitetsforløb for børn og unge i alde-
ren 6-17 år i hver af landets 98 kommuner.

Tilskuddet vil kunne anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteterne, herunder ek-
sempelvis løn til personale, leje af faciliteter, kommunale omkostninger forbundet med visitering af
elever til sommeraktivitetsforløbene og tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger, eta-
blering af lokale aktivitetskataloger. Tilskuddet kan tillige anvendes til at indgå samarbejder med an-
dre aktører, herunder foreninger og civilsamfundsaktører, om udførelsen af sommeraktivitetsforløb.

Tilskuddet fordeles til kommunerne via direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning fra
kommunerne med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet
herved. Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17
år, som det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i 1. kvartal 2020. Det samlede
tilskud forudbetales til tilskudsmodtagerne snarest muligt.

Kommunerne skal efter reglerne i Børne- og Undervisningsministeriets puljebekendtgørelse aflægge
revisorpåtegnet regnskab og erklære, at midlerne er anvendt som forudsat. Kommunerne skal hertil
bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 for sommeraktivite-
ter for børn og unge, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering for sommeraktiviteter for børn
og unge i 2020 ikke skyldes det tildelte tilskud.

I tillæg til den regnskabsmæssige rapportering skal kommunerne udarbejde en rapport omfattende en
kort beskrivelse af de gennemførte sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge, der har deltaget i et
sommeraktivitetsforløb, samt de enkelte aktiviteters varighed. Den faglige rapportering skal herudo-
ver omfatte en redegørelse for inddragelsen af børn og unge ud fra kriminalpræventive, sociale eller
faglige hensyn. Rapporteringen skal også redegøre for, om aktiviteterne er udviklet og afholdt i sam-
arbejde med civilsamfundsorganisationer og/eller foreninger mv.

Det vil være muligt for kommunerne at tilbagebetale en eventuel uforbrugt del af det udbetalte til-
skud på baggrund af en foreløbig opgørelse.

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

Udgift

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

80. Sommeraktiviteter for børn og unge som følge af CO-
VID-19 (ny konto)
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46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 200,0 mio. kr.

§ 35.11.19. Regeringensreserve (Anden bevilling)

10. Regeringsreserve

49. Reserver og budgetregulering -200,0 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde initiativerne snarest muligt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at der tilføres 200,0
mio. kr. til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19, således at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2020 optages følgende:

Udgift

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19
(Anden bevilling) 200,0 mio. kr.

§ 35.11.19. Regeringsreserve -200,0 mio. kr.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages
følgende tekstanmærkning nr. 239 på § 20. Børne- og Undervisningsministeriet for finansloven for
2020:

Materielle bestemmelser:

”Nr. 239. ad 20.86.08.80.

Børne og Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 200,0 mio. kr. til kommu-
nerne til sommeraktivitetsforløb. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes
antal unge i alderen 6 til 17 år, som det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i 1.
kvartal 2020.

Stk. 2. Målgruppen for aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er børn og unge i alderen 6-17 år.
Dog kan den enkelte kommune udvide målgruppen. Aktiviteterne afvikles af den enkelte kommune
og den enkelte kommune er ansvarlig for sommeraktivitetens gennemførsel.

Stk. 3. Sommeraktivitetsforløbene kan både have et fagligt/undervisningsrelateret sigte og et socialt/
trivselsmæssigt sigte. Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Stk. 4. Der kan opkræves deltagerbetaling for aktiviteterne. Deltagerbetalingens størrelse må maksi-
malt svare til betalingen for kommunens eksisterende tilbud i sommerferieperioden for målgruppen.
Det er en betingelse for modtagelse af tilskud til sommeraktivitetsforløb, at der ikke opkræves delta-
gerbetaling for børn og unge, hvis deltagelse efter kommunens vurdering vil have en kriminalpræ-
ventiv effekt eller hvor kommunen af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for delta-
gelse i sommeraktiviteter. Reglerne for hel og delvis friplads, jf. dagtilbudsloven, er gældende for
aktiviteterne.
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Stk. 5. Kommunerne er ansvarlige for at sikre, at underviserne har de rette kompetencer til at kunne
undervise målgruppen. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud til sommeraktivitetsforløb, at
aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er aktiviteter, hvortil der indhentes børneattester efter bør-
neattestloven.

Stk. 6. Kommunerne skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020
om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets
puljemidler m.v. for tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal bekræfte, at tilskuddet ligger ud
over det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering ikke skyldes til-
skud til sommeraktivitetsforløb.

Stk. 7. Kommunernes rapport, jf. stk. 6, skal indeholde en beskrivelse af de gennemførte sommerakti-
vitetsforløb, antal børn/unge der har deltaget i en aktivitet samt aktiviteternes varighed. Rapporten
skal herudover omfatte en redegørelse for inddragelsen af børn og unge ud fra kriminalpræventive,
sociale eller faglige hensyn. Rapporteringen skal også redegøre for, om aktiviteterne er udviklet og
afholdt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer og/eller foreninger mv.

Stk. 8. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan kræves tilba-
gebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Stk. 9. En kommune kan frasige sig tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående ansøg-
ning fra kommunerne. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. juni 2020

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Marie Juel Bech Nielsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-06-2020
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