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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 21. april 2021.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der, som led i ud‐
møntning af Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever
og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18.
februar 2021, tilføres 10,0 mio. kr. til 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 til kultur-,
fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv. til trivsels- og bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb på
eksempelvis efterskoler.

Udgiften i 2021 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.07. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

b. Aftaleparterne er enige om at fordele en ramme på 10,0 mio. kr. til kultur-, fritids-, børne- og
idrætsforeningerne mv. således:

Organisation Beløb

DGI 1,75 mio. kr.

Danmarks Idrætsforbund 1,75 mio. kr.

Dansk Skoleidræt 0,5 mio. kr.

Dansk Ungdoms Fællesråd 3,5 mio. kr.

Dansk Skoleskak 0,5 mio. kr.

Danske Musik- og Kulturskoler 1 mio. kr.

Skoletjenesten (Videncenter for eksterne læringsmiljøer) 1 mio. kr.
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Midlerne skal anvendes til trivsels- og bevægelsesaktiviteter for børn og unge samt sommerforløb
på eksempelvis efterskoler. Aktiviteter, som gennemføres for tilskuddet, skal ligge ud over allerede
planlagte aktiviteter, dvs. enten nye aktiviteter eller udvidelser af omfanget af allerede planlagte
aktiviteter. Foreningerne bør samarbejde med skoler, SFO’er, klubber, efterskoler og ungdomsskoler
om indsatser – herunder eventuelt om sommerindsatser. Eksempler på trivsels- og bevægelsesakti‐
viteter for børn og unge samt sommerforløb kan være bevægelse i skoletimerne, motionsdage,
sportsaktiviteter i SFO, temadage, udflugter og besøg mv.

Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter til løn, køb af ydelser, leje af lokaler, køb af under‐
visningsmaterialer mv., som er direkte henførbare til tilskudsmodtagers arbejde med trivsels- og
bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb på eksempelvis efterskoler.

Tilskudsmodtagerne vil modtage en puljevejledning, hvori puljens vilkår mv. vil blive beskrevet,
herunder krav om regnskab samt en kort rapport om anvendelse af tilskuddet, der bl.a. skal indeholde
oplysninger om, at midlerne er anvendt til formålet. Regnskaber skal revisorpåtegnes efter sædvanlig
praksis for tilskudspuljer i Børne- og Undervisningsministeriet. Det samlede tilskud forudbetales til
tilskudsmodtagerne snarest muligt.

Tilskud, som en tilskudsmodtager frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de øvrige nævnte tilskud‐
smodtagere, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen.

Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud tilbagebetales, ligesom tilskudsmodtagere, der
ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for, at midlerne er anvendt til formålet, vil få pålæg om hel
eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Uforbrugte eller tilbageførte midler kan som udgangspunkt
ikke videreføres eller disponeres til andre formål.

Regnskabet skal aflægges og revideres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 90 af
25. januar 2021 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervis‐
ningsministeriets puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen).

Som følge af fordelingen af tilskuddet til ovennævnte tilskudsmodtagere tilføjes et ”mv.” til kon‐
tonavnet, således at navnet på finanslovens § 20.86.08.60. bliver ”Tilskud til udvalgte frivillige
organisationer mv.”

Udgiften afholdes på finanslovens § 20.86.08.60. Tilskud til udvalgte frivillige organisationer mv.

Udgifterne på i alt 10,0 mio. kr. i 2021 finansieres af de på finansloven opførte midler under §
35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

Dispositioner på lov om tillægsbevilling for 2021 specificeres således:

Udgift

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19

60. Tilskud til udvalgte frivillige organisationer mv.

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 10,0 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
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49. Reserve og budgetregulering -10,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på, at midlerne hurtigst muligt kan udmøntes til de nævnte til‐
skudsmodtagere til brug for trivsels- og bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb på bl.a. efterskoler.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalgets
tilslutning til overførsel af i alt 10,0 mio. kr. til ovennævnte initiativ, således at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2021 opføres følgende:

Udgift

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 10,0 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. -10,0 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 21. april 2021

Pernille Rosenkrantz-Theil

/ Mads Plovgaard Lehm

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-04-2021
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