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

a.

Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende disposition
som led i udmøntning af Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 af 25. april 2020:
– Der tilføres 59,2 mio. kr. til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 til indsatser med
det formål at få udsatte børn godt tilbage i skole.
– Der tilføres 0,5 mio. kr. til § 20.11.01. Departementet og 0,3 mio. kr. til § 20.11.31. Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet til administrationsudgifter i tilknytning til udmøntningen af tilskuddet.
Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at børne- og undervisningsministeren ved optagelse af tekstanmærkning fastsætter kriterier mv. for anvendelse og tildeling af tilskuddet.

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 Børne- og Undervisningsministeriets område er det bl.a. besluttet at afsætte 60 mio. kr. i 2020 til
lokale indsatser, der kan medvirke til at lukke udsatte elevers faglige huller som følge af nedlukningen af skoler. Det kan eksempelvis være turboforløb, læringscamps, særligt tilrettelagte undervisningsforløb på skolerne og ekstra lektiecafeer. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje til kommuner, der går sammen med civilsamfundsaktører om at tilrettelægge indsatser, der medvirker til at
lukke faglige huller hos udsatte elever.
Kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til tre forskellige formål:
– Kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indsatser, der arbejder med at lukke faglige huller og elevernes
sociale og personlige udvikling og trivsel gennem kultur- og idrætsaktiviteter som fx spejderlejr
og idrætscamps.
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– Turboforløb, lektiecafe mv. Indsatser forankret på elevens skole med fokus på manglende faglig
undervisning, fx turboforløb i bestemte fag og ekstra lektiecafeer.
– Øvrige indsatser for at lukke faglige huller hos udsatte børn. Indsatser der arbejder med at
lukke faglige huller ved at give eleverne et særligt forløb uden for hverdagens kontekst, hvor der
både arbejdes med elevernes faglige udvikling og sociale trivsel.
Ved ansøgning går mindst to kommuner (hvoraf én skal være projektholder) sammen med mindst én
civilsamfundsaktør, som har erfaring med at arbejde med målgruppen.
Indsatserne skal være afsluttet inden udgangen af december 2020.
Tilskud til kommuner ydes med afsæt i antal 6-17-årige med en indsats efter serviceloven ved udgangen af 2018. Midlerne fordeles til ansøgende kommuner efter følgende prioritering:
– Trin 1: Midlerne fordeles proportionalt mellem de ansøgende kommuner med afsæt i antal 6-17årige med en indsats efter serviceloven under betingelse af, at:
– Tilskud pr. ansøgning fordeles med maksimalt 10.000 kr. og mindst 5.000 kr. pr. 6-17-årige med
en indsats efter serviceloven ved udgangen af 2018.
– Tilskud pr. ansøgning kan maksimalt udgøre det ansøgte tilskudsbeløb.
– Trin 2: Såfremt der efter trin 1 er søgt om flere midler, end der er i puljen, gælder det at:
a) Ansøgninger prioriteres efter antallet af kommuner, der er gået sammen om en ansøgning. Højest
prioritet har de ansøgninger, der repræsenterer flest kommuner.
b) For ansøgninger, der repræsenterer samme antal kommuner, vil ansøgninger, der tilbyder børn
fra andre kommuner pladser i deres projekter, blive prioriteret højest.
c) Hvis der er behov for prioritering blandt ansøgninger, der efter a) og b) er sidestillet vil ansøgninger fra regioner, hvortil der er ydet relativt færrest tilskud, blive prioriteret højest.
d) Hvis der efter c) er behov for at prioritere blandt ansøgninger fra kommuner inden for samme
region vil tilskud først blive tildelt de ansøgninger, der har den højeste gennemsnitlige andel af
6-17-årige med en indsats efter serviceloven hos de samarbejdende kommuner
Kommunerne definerer målgruppen for indsatserne. Målgruppen kan derfor være bredere end børn
med indsats efter serviceloven eller anbragte børn og kan omfatte andre børn med faglige huller, mistrivsel, angst, ensomhed mv., som kan have behov for at indhente et fagligt efterslæb.
Tilskuddet kan anvendes til udgifter direkte relateret til indsatser, som løn- og pensionsudgifter til
fagpersonale, leje af lokaler, køb af ydelser fra andre medvirkende parter, transport, kost og ophold,
entrebilletter til kulturbegivenheder, køb af undervisningsmaterialer etc. Tilskuddet kan ikke anvendes til køb af udstyr, herunder tablets, pc’er, etc.
Der stilles ikke krav om faglig afrapportering eller evaluering af de gennemførte indsatser, men udelukkende om et regnskab samt en erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet. Regnskaber skal
revisorpåtegnes, hvis tilskudsbeløbet til kommunen udgør mindst 500.000 kr., efter sædvanlig praksis for tilskudspuljer i Børne- og Undervisningsministeriet. Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud tilbagebetales Udbetalte tilskud kan endvidere kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder statskassen.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
§ 20.11.01. Departementet (Driftsbevilling)
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10. Almindelig virksomhed
18. Lønomkostninger

0,3 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger

0,2 mio. kr.

§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønomkostninger

0,2 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger

0,1 mio. kr.

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (Anden bevilling)
90. Ansøgningspulje til initiativ om udsatte børn godt tilbage i
skole (Ny konto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

59,2 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, således at puljen kan udmeldes og bevillingen hurtigst
muligt udmøntes.

e.

Under henvisning til ovenstående anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalgets
tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret optages følgende:
§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (Anden bevilling)

59,2 mio. kr.

§ 20.11.01. Departementet (Driftsbev.)

0,5 mio. kr.

§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

0,3 mio. kr.

Herudover anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages
følgende tekstanmærkning under § 20. Børne- og Undervisningsministeriet.
Materielle bestemmelser:
»Nr. 238. ad 20.86.08.90
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til indsatser, der har til formål at
medvirke til at udsatte børn godt tilbage i skole.
Stk. 2. Kommunerne kan søge tilskud, jf. stk. 1, til at tilrettelægge indsatser til et eller flere af de
følgende tre formål:
1) Kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indsatser, der arbejder med at lukke faglige huller og elevernes
sociale og personlige udvikling og trivsel gennem kultur- og idrætsaktiviteter som fx spejderlejr
og idrætscamps.
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2) Turboforløb, lektiecafe mv. Indsatser forankret på elevens skole med fokus på manglende faglig
undervisning, fx turboforløb i bestemte fag og ekstra lektiecafeer.
3) Øvrige indsatser for at lukke faglige huller hos udsatte børn. Indsatser der arbejder med at lukke
faglige huller ved at give eleverne et særligt forløb uden for hverdagens kontekst, hvor der både
arbejdes med elevernes faglige udvikling og sociale trivsel.
Stk. 3. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at:
1) Indsatsen skal tilrettelægges af mindst to kommuner og én civilsamfundsaktør.
2) Tilskuddet anvendes til udgifter direkte relateret til indsatsen. Det kan være løn- og pensionsudgifter til fagpersonale, leje af lokaler, køb af ydelser fra andre medvirkende parter, transport, kost
og ophold, entrebilletter til kulturbegivenheder, køb af undervisningsmaterialer etc. Tilskuddet
kan ikke anvendes til køb af udstyr, herunder tablets, pc’er, etc.
3) Tilskuddet udgør maksimalt 10.000 kr. og minimum 5.000 kr. pr. 6-17-årige med en indsats efter
serviceloven ved udgangen af 2018. Dog udgør tilskud pr. ansøgning maksimalt det ansøgte tilskudsbeløb.
4) Indsatsen skal være afsluttet inden udgangen af december 2020.
Stk. 4. Børne- og Undervisningsministeriet fordeler puljemidlerne på baggrund af en fordelingsnøgle,
som er antal af 6-17-årige med en indsats efter serviceloven i 2018. Ved prioritering af ansøgninger
lægges der vægt på ansøgninger med højt antal af kommuner, der er gået sammen om en ansøgning,
ansøgninger der tilbyder børn fra andre kommuner pladser i deres projekter og ansøgninger fra regioner, hvortil der er ydet relativt færrest tilskud samt ansøgninger med højeste gennemsnitlige andel af
6-17 årige med en indsats efter serviceloven hos de samarbejdende kommuner.
Stk. 5. Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for tilskud samt afgive erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet.
Stk. 6. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan endvidere
kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. juni 2020

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL
/ Marie Juel Bech Nielsen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 18-06-2020

