Aktstykke nr. 69

Folketinget 2020-21

Afgjort den 10. december 2020

69
Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 1. december 2020.

a.

Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 8,1
mio. kr. fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse
med COVID-19 til lederforeningerne for ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte
alternativ afvikling af introduktionskurser og brobygning mv i lyset af COVID-19.
Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret ud over den allerede afsatte bevilling.

b.

Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne ved fysisk fremmøde er blevet
aflyst i skoleåret 2020/2021 som følge af den aktuelle situation angående covid-19. Introduktions‐
kurserne og brobygningsforløbene er med til at introducere grundskoleeleverne til ungdomsuddan‐
nelserne, bl.a. ved fysisk at opleve miljøet på ungdomsuddannelserne. I den udstrækning, det er
praktisk muligt, skal aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes
af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere
undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet
sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, jf. bekendtgørelse nr. 1518 af 27. oktober 2020.
Der er som følge heraf behov for at understøtte arbejdet med afholdelse af alternative tilrettelæggel‐
sesformer. Den alternative form for brobygning skal afholdes inden for retningslinjer for grundsko‐
ler, ungdoms- og voksenuddannelser på BUVM’s område til forebyggelse af smittespredning af
covid-19.
Med henblik på at understøtte omlægning til alternative afholdelsesformer foreslås det, at der
disponeres samlet set 8,1 mio. kr. i 2020 til et særtilskud til lederforeningerne for ungdomsuddan‐
nelserne. Formålet er, at lederforeningerne kan hjælpe til med at koordinere og videreudvikle de
alternative tilrettelæggelsesformer for at understøtte institutionerne og en god, ensartet praksis på
skolerne. Lederforeningerne kan endvidere koordinere lokal afvikling herunder varetage dialog mel‐
lem ungdomsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler hvis lokalt behov
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Dertil vil midlerne kunne anvendes til andre presserende opgaver som følge af covid-19, der udføres
af lederforeningerne. Dette skal ses i lyset af, at uddannelsesinstitutionerne står over for håndtering
af mange nye retningslinjer og bidrager til at rådgive og vejlede de mange institutioner. Der er derfor
behov for en ekstra rådgivnings- og vejledningsindsats fra lederforeningerne til uddannelsesinstitu‐
tionerne. Desuden er der behov for lederforeningernes kompetencer med at sikre videndeling af best
practise, så skolerne får den mest effektive og ensartede opgavevaretagelse. Det kan f.eks. være ved
skolernes håndtering af nye retningslinjer, afstandskrav, hygiejneregler, fjernundervisning m.v.
Lederforeningerne på ungdomsuddannelsesområdet varetager institutionernes fælles interesser over
for omverdenen og yder service og rådgivning til medlemsinstitutionerne inden for skoleformens
fælles regelbestemte rammevilkår.
Det foreslås, at midlerne fordeles med et grundbeløb på 200.000 kr. pr. lederforening til de seks
lederforeninger angivet nedenfor. De resterende 6,9 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af den
samlede andel af aktiviteten på brobygning og introduktionskurser i 2019, der er gennemført på
institutioner, der hører under de respektive lederforeninger. Da der samlet set er størst aktivitet af
introduktionskurser og brobygningsaktivitet på erhvervsuddannelser, htx og hhx, der udbydes af
erhvervsskolerne, tilfalder den forholdsvis største del af tilskuddet lederforeningen Danske Erhvervs‐
skoler- og Gymnasier, der repræsenterer erhvervsskolerne.
Tilskuddet fordeles således:
Modtager
Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier
Danske Gymnasier
Danske SOSU-skoler
Danske Landbrugsskoler
Danske HF- og VUC
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

Beløb
5.130.000 kr.
1.500.000 kr.
640.000 kr.
310.000 kr.
250.000 kr.
270.000 kr.

Midlerne udbetales direkte til foreningerne i 2020 hurtigst muligt efter Finansudvalgets tiltrædelse
af aktstykket. Foreningerne vil have adgang til at anvende midlerne til og med d. 31. december
2021. Eventuelt uforbrugt tilskud vil skulle tilbagebetales og vil tilfalde statskassen.
Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter som er direkte henførbare til tilskudsmodtagers arbejde
med at understøtte alternativ afvikling af introduktionskurser og brobygning eller andre presseren‐
de opgaver som følge af covid-19. Tilskudsmodtagerne vil modtage en konkret vejledning, hvori
tilskuddets formål, krav til dokumentation og budget for tilskuddets anvendelse vil blive beskrevet.
Tilskudsmodtagere skal efter 31. december 2021 indsende en kort redegørelse for anvendelsen af
midlerne samt et regnskab, der skal aflægges og revideres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 5 af 7.
januar 2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisnings‐
ministeriets puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen). Tilskudsmodtagere, der ikke i tilstrækkelig
grad kan redegøre for, at midlerne er anvendt til formålet, vil få pålæg om hel eller delvis tilbagebe‐
taling af tilskuddet. Tilskud, som tilbagebetales, eller som en tilskudsmodtager frasiger sig, tilfalder
statskassen. Lederforeningerne kan frasige sig tilskuddet, såfremt de ikke ønsker at modtage dette. I
så fald vil eventuelt overskydende midler tilfalde statskassen.
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Som led i udmøntningen af midlerne anmodes der om optagelse af en ny tekstanmærkning, der
specificerer de nærmere tilskudskriterier fastsat i aktstykket.
De samlede udgifter til tilskuddet finansieres af uforbrugte midler afsat på finanslovkonto §
20.11.31.10. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med Aftale mellem den tidligere
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden af 22. november 2018. Midlerne
er oprindeligt afsat til det nationale program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9.
klasse, men har ikke fundet anvendelse i 2020.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:
Udgifter
§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

- 8,1 mio. kr.

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19
87. Tilskud til lederforeningerne for ungdomsuddannelserne
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

8,1 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på, at midlerne hurtigst muligt i 2020 kan
udmøntes til lederforeningerne til brug for arbejdet med at understøtte alternativ tilrettelæggelse af
introduktionskurser og brobygningsforløb.

e.

Under henvisning til ovenstående anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalget
tilslutning til, at der i 2020 kan disponeres 8,1 mio. kr. til et tilskud til lederforeningerne på
ungdomsuddannelsesområdet, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020
optages følgende:
Udgifter
§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

- 8,1 mio. kr.

§ 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19

8,1 mio. kr.

Der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 følgende tekstanmærkninger under §
20. Børne- og Undervisningsministeriet:
Materielle bestemmelser:
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”Nr. 263 ad. 20.86.08.87.
Børne- og Undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale et tilskud til lederforeninger på
ungdomsuddannelsesområdet, der repræsenterer statsligt selvejende institutioner med udbud af ung‐
domsuddannelser, til opgaver med at koordinere, samle og videreudvikle området med introduktions‐
kurser og brobygning samt andre presserende opgaver som følge af COVID-19.
Stk. 2. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om
regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets pul‐
jemidler m.v. for tilskud samt en kort redegørelse om at midlerne er anvendt til formålet.
Stk. 3. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud tilbagebetales og tilfalder statskassen. Afgivne tilsagn
kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke
opfylder betingelserne for tilskuddet.
Stk. 4. Tilskudsmodtagere kan anvende midlerne til formålet til og med 31. december 2021. ”
f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 1. december 2020

Pernille Rosenkrantz-Theil
/ Mads Plovgaard Lehm
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-12-2020 (udvalget med undtagelse af Det Konservative Folkepartis medlem af
udvalget, der stemte imod aktstykket)

