
Folkeoplysningsloven
Lokale tilskud, materiel tilskud, 
træner/uddannelse tilskud m.m.



Folkeoplysningsloven
• § 4. En folkeoplysende forening er 
• 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 
• 2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5. 
• Stk. 2. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal 
• 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 
• 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 
• 3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne 

eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, 
• 4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 
• 5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for 

alle, jf. § 8, stk. 4, 
• 6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 
• 7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 
• Stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 
• 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 
• 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 
• 3) have en bestyrelse, 
• 4) være demokratisk opbygget, 
• 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 
• 6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 
• 7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og 
• 8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 
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• § 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. 

dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af 
foreninger, herunder tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, til aktiviteter for børn og 
unge under 25 år. Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, skal årligt 
kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

• Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale. 

• Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter 
regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse 
deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse 
for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget ud 
fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller 
instruktør i foreningen. 

• Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til 
private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år. 
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• Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning 

om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 
• 1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, 
• 2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne 

ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, 
• 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter 

for kommunalbestyrelsen, eller 
• 4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, 

hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for 
kommunalbestyrelsen. 

• Stk. 6. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter stk. 5, nr. 4, høres 
folkeoplysningsudvalget. 

• Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til 
driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte 
et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde 
tilskud, samt hvad der forstås ved en ny ansøgning. Undervisningsministeren kan 
fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt 
lejrpladser, og hvad der forstås ved et egnet offentligt lokale. 
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• Kapitel 8 

• Regnskab, revision og tilbagebetaling 

• § 29. Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, aflægger regnskab for 
tilskud efter lovens kapitel 4 , 5 og 7 og § 6, stk. 2, herunder dokumentation for 
deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet 
skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

• Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter 
§ 6, stk. 2, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der 
er fastsat i medfør heraf. 

• Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for 
regnskabsaflæggelsen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for afregning og 
revision af tilskud givet efter § 6, stk. 2. 

• Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til 
regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne. 

• Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
regnskabsaflæggelse og revision m.v. 
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• Foreningsportalen

• Du kan ansøge om godkendelse som Folkeoplysende forening

• Du kan søge oplysninger om foreninger og se hvilke aktiviteter de kan tilbyde. 

• Du kan se hvad der foregår af aktiviteter den aktuelle dag.

• Du har også mulighed for at komme på en mailliste og få de sidste nyheder på 
et konkret område.

• Du kan hente regler, blanketter og anden information.

• Foreninger skal booke tider på enkeltstående arrangementer eller logge sig på 
og booke tider for flere uger/måneder.

• Foreninger har også mulighed for at søge om tilskud.

• Betingelserne for at kunne søge tilskud samt låne kommunale lokaler er, at 
foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af 
Næstved Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

• Center for Kultur og Borgerservice

• Telefon: 5588 3020

• E-mail: ckb@naestved.dk

http://foreningsportalen.naestved.dk/netinterbook/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23507
mailto:ckb@naestved.dk
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• CVR nummer og nem konto* ansøgning om godkendelse
• Vedtægter

• Generalforsamlings referat

• Bestyrelses sammensætning

• Medlemsliste, aktive og passive

• Medlemstilskud* regler for medlems tilskud
• Medlemstilskuddet udgør for de: 

• 0 – 18-årige: 260 kr. (218 kr.+42 kr.) 

• 19 – 24-årige: 109 kr. 

• Materiel tilskud* regler for materiel tilskud
• Der kan søges om tilskud til materiale omkostninger til vedligeholdelse af udendørs 

tennis-, ride-, motor- og petanquebaner. 

• Der kan ikke søges om tilskud til køb af rekvisitter som benyttes i forbindelse med 
aktiviteten, eksempelvis bolde, tøj, køller, ketsjere, air-track baner, benzin og olie til 
græsslåning m.v. 

• Der kan maksimalt søges om kr. 6.000 pr. forening pr. år. 
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• Lokale tilskud* regler for lokale tilskud
• Hvilke udgifter er tilskudsberettigede? 
• 1) Udgifter til foreningers ejede lokaler og lejrpladser 
• Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven: 
• Renter af prioritetsgæld og bidrag til reserve- og administrationsfond, men ikke til afdrag på gæld. 
• Ejendomsskatter 
• Afgifter vedrørende ejendommen – kloak, renovation, skorstensfejning samt vandafgifter 
• Forsikringer af ejendommen – normal brand, vandskade, ansvar, husbukke, svamp og 

glasforsikringer. Dog ikke løsøreforsikring og almindelig ansvarsforsikring. 
• Almindelig vedligeholdelse – opvarmning, el, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Udgifter med 

karakter af forbedringer og til vedligeholdelse af udendørsanlæg, bortset fra lejrpladser, ydes der 
ikke tilskud til. 

• 2) Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser 
• Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven: 
• Det aftalte/godkendte lejebeløb 
• Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten. 
• Udgifter til varme, el, vand rengøring og evt. fornødent tilsyn. 

• Fællesbestemmelser vedrørende nr. 1 og 2 
• Inden beregning af lokaletilskud fradrages for eventuelle leje- og fremlejeindtægter. 
• Fradrag for leje- og fremlejeindtægter foretages dog kun, hvis disse overstiger afdrag på 

prioritetsgæld. 
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• Til de frivillige folkeoplysende foreninger ”idræt, spejdere, ungdomsorganisationer”, ydes tilskud med 85 % af den 
godkendte udgift. Der ydes ikke tilskud til medlemmer over 25 år, hvorfor der foretages fuldt fradrag for foreningens 
medlemmer over 25 år.

• 2) Lejede lokaler:

• a) Det aftalte lejebeløb.

• b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning,

• belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

• Hvad ydes der for eksempler ikke tilskud til i Næstved Kommune?

• - Gebyrer i offentlige lokaler

• - Engangsservice til fortæring

• - Toiletpapir

• - Reparation af græsslåningsmaskiner samt forbrugsstoffer hertil

• - Erhvervsforsikring

• - Løsøreforsikring

• - Ulykkesforsikring

• - Arbejdsskadeforsikring

• - Falck abonnement (dog undtaget bygningsrelateret)

• - Fliser eller ral på vej

• - Julebelysning

• - Morarenter og bødegebyr ved for sen betaling af f.eks. terminsudgifter, el, vand og

• varme.

• - Leje af sommerhus i forbindelse med aktiviteten

• - Udskiftning af låsesystem grundet bortkomst af nøgler.

• - Telefon og internet

• - Snerydning
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• Instruktør-, træner- og lederuddannelse*regler for tilskud
• Folkeoplysningsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og

unge under 25 år.

• I det omfang rammen ikke opbruges kan der ydes helt eller delvist tilskud

til gavn for øvrige.

• Retningslinier for tilskud* ansøgning træner/udd.
• Tilskud til instruktør-, træner- og lederuddannelse ydes fortrinsvis til

kursusafgiften.

• Folkeoplysningsudvalget vælger en prioriteringsnøgle, som fordeler tilskud,

hvis ansøgningsmængden overstiger budgetrammen.

• Tilskud ydes ikke til befordringsudgifter.

• Tilskud ydes ikke til træner- og lederuddannelse, hvis formål, efter

Folkeoplysningsudvalgets skøn, er at erhverve, sikre eller vedligeholde

indtjening som træner- eller leder.

• Det skal af ansøgningen fremgå om instruktørens målgruppe er

aldersgruppen over eller under 25 år.
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• http://foreningsportalen.naestved.dk/netinterbook/

• http://foreningsportalen.naestved.dk

• http://www.naestved.dk/KulturForeningsliv/Foreninger
/Folkeoplysning.aspx

http://foreningsportalen.naestved.dk/netinterbook/
http://foreningsportalen.naestved.dk/
http://www.naestved.dk/KulturForeningsliv/Foreninger/Folkeoplysning.aspx

