REGNSKABS OG REVISIONSREGLER FOR TILSKUD
UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN I TØNDER KOMMUNE
(Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 jf. i lov
nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1593 af 20.december 2006)
*Tilskudsregler for Folkeoplysning i Tønder Kommune*

GENERELLE KRAV FOR TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN
• Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og
den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
• Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i
henhold til loven og det lokale regelsæt.
• Der er kun krav om aflæggelse af et tilskudsregnskab, men det må gerne indgå i foreningens samlede regnskab såfremt
ovennævnte pkt. opfyldes.
• Regnskab aflægges for tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter samt udviklings- og hjælpefonden), kapitel 7 (tilskud til private lokale og lejrpladser samt gebyrtimer i haller), herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling efter kap. 4 og 5.
• Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed der hører under anden lovgivning.
Børneattester
I henhold til lov nr. 1523 af 27. december 2009 har foreninger der arbejder med børn og unge under 15 år pligt til at afgive
erklæring om indhentelse af børneattester.
Det er en betingelse for at modtage tilskud eller få anvist lokaler, at erklæring om indhentelse af børneattester foreligger hos
Tønder Kommune. Erklæringen fremsendes sammen med ansøgning om aktivitetstilskud pr. 1. februar.
Regnskabsperiode
Regnskabsperioden er kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremsendes til kommunen som angivet nedenfor:
Kapitel 4 (voksenundervisning)
Kapitel 5 (tilskud til aktiviteter)
Kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrordning vedr. haltimer m.v.)

1. marts
1. april
1. april

Regnskab
Regnskab for foreningen efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter
m.v.), kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrtimer i haller) skal underskrives af samtlige medlemmer af
bestyrelsen.
Regnskab og evalueringsrapport for udviklings- og hjælpefonden skal underskrives af den/de ansvarlige.
Forbehold
Bevilget tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de lokale regler for tilskud, kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i kommende års tilskud.
Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven, eller de lokale regler, kan Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, både undlade at yde tilskud samt at anvise lokaler m.v. for en nærmere angiven periode.
Revisionskrav
Revision af tilskud kan foretages af en foreningsvalgt revisor. Såfremt tilskuddet overstiger nedenstående grænser, skal
revisionen foretages af en registreret- eller statsautoriseret revisor.
Tilskudsområde
Kapitel 4
Voksenundervisning
Kapitel 5
Tilskud til aktiviteter m.v.
Kapitel 7
Lokaletilskud

Bemærkninger
Hvis foreningen selv står for lønudbetalingen.

Reg.- eller statsaut. revisor
Tilskud over 300.000 kr.

Tilskud over 300.000 kr.
Afregnes efter bilag
Tilskud over 500.000 kr.

Revisionspåtegning
Det reviderede regnskab forsynes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret
i overensstemmelse med de anførte regler og lovens bestemmelser. Forbehold skal fremgå af påtegningen.
Revisionens udførelse
Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve:
1. Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i henhold til loven og de lokale regler.
2. Om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte.
3. At der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (kontingent el. lign.).
Herudover er der specifikke krav til revisionen, som fremgår under de enkelte områder.

VOKSENUNDERVISNING OG LOKALETILSKUD
Oplysningsforbund, aftenskoler, Folkeoplysningslovens kapitel 4.
Regnskab
Af tilskudsregnskabet skal fremgå:
1) Antallet af tilskudsberettigede løntimer fordelt på nedenstående undervisningsformer.
 Almen undervisning
 Handicapundervisning
 Instrumentalundervisning.
 Foredrag
Kommunens tilskud kan ikke overstige:
∗ 1/3 af foreningens samlede lønudgifter til almen undervisning, studiekredse og foredrag – der ydes maks. tilskud til
6 løntimer pr. foredrag.
∗ 8/9 af foreningens samlede lønudgifter til handicapundervisning – maks. 7 deltagere pr. handicaphold. Tilskud til
hold hvor der både er handicappede og ikke handicappede afregnes forholdsvis med 1/3 og 8/9.
∗ 5/7 af foreningens samlede lønudgifter til instrumentalundervisning – maks. 6 deltagere pr. instrumentalhold.
∗ Der kan kun ydes tilskud til én lærerløntime pr. lektion.
Tilskuddet kan ikke overstige det beløb der er givet tilskudstilsagn om.
2) Særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter (10% puljen) – alle udgifter afholdt af puljen skal kunne
dokumenteres.
3) Særskilt regnskab for fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet kan ikke overstige de under 1) nævnte satser for de
respektive undervisningsformer. Der kan maks. anvendes 36% af den bevilgede tilskudsramme til formålet. Alle tilskudsberettigede udgifter skal kunne dokumenteres.
4) Deltagernes samlede egenbetaling.
5) Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, fortegnelsen skal indeholde:
∗ deltagernes navne, cpr. nr., emne/fag, tilskudsbeløb og holdets fulde pris.
6) Deltagere fra andre kommuner, fortegnelsen skal indeholde :
∗ Deltagernes navne, adresse og cpr. nr., emne/fag og timetal samt undervisningsform.
Vær opmærksom på, at det er en tilskudsbetingelse at dette foreligger.
7) Udgift ved egne eller lejede undervisningslokaler:
∗ Her anføres timetal, fag og sted. (tilskud ydes kun såfremt der ikke kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed).
De af forvaltningen fremsendte afregningsskemaer skal benyttes. Tilskudsregnskabet skal indsendes senest 1.3. året efter
tilskudsåret.
Revision
Ved revision skal revisor efterprøve:
• At undervisningen har været tilbudt offentligt og står åben for alle, med mindre Folkeoplysningsudvalget har dispenseret herfra
• At emnebegrænsningerne i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1700 af 19/12 2006.§ 3, stk. 1 og 2
er overholdt.
• At deltagere under handicapundervisning er reelt handicappet i forhold til det konkrete emne.
• At der ikke har været afholdt formelt kompetencegivende undervisning i henhold til folkeoplysningsloven.
• At lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeriet fastsatte regler (kun de foreninger, der selv udbetaler løn).
• At der er indeholdt og indbetalt A-skat (kun de foreninger der selv udbetaler løn).

AKTIVITETS- & KURSUSTILSKUD
Foreninger, klubber der hovedsageligt arbejder med børn og unge under 25 år, lovens kapitel 5.
Regnskab
Af regnskabet eller bilag skal fremgå:
1) Det kommunale tilskud til aktivitetsmedlemmer.
2) Den samlede deltagerbetaling for aktive medlemmer (kontingent).
3) Det kommunale tilskud til leder- og træneruddannelse.
4) Den samlede udgift til leder- og træneruddannelse (bilag for udgifter skal være tilstede).
5) Det samlede antal aktive medlemmer og antal aktive medlemmer under 25 år.
6) Erklæring om indhentelse af børneattest skal foreligge og være indsendt til Tønder Kommune.
Der skal ikke fremsendes medlemslister, men der kan foretages stikprøvekontrol ved en uvildig person.
Revision
 Revisor skal sikre sig, at udgifterne faktisk er afholdt inden for regnskabsåret.



At der ikke er medregnet medlemmer, der er i kontingentrestance.

LOKALETILSKUD OG GEBYR FOR HALLER M.V.
Regnskab
Af regnskabet eller bilag hertil skal fremgå:
1) Antallet af aktivitetstimer i egne- eller lejede lokaler m.v., hvortil der ydes kommunalt tilskud. Aktivitetstimerne opdeles i følgende tre kategorier: Egne- og lejede lokaler - lejrpladser/hytteleje og gebyrtimer i haller m.v. Skal fremgå af afregningsbilag.
2) Tilskudsberettigede udgifter til lejede lokaler og lejrpladser, herunder ridehaller.
3) Tilskudsberettigede driftsudgifter til egne lokaler, herunder ridehaller. Tilskudsberettigede udgifter fremgår
af tilskudsreglerne.
4) Det kommunale tilskud til lokaleudgifter.
5) Gebyrudgiften til haller m.v.
6) Erklæring om indhentelse af børneattest skal foreligge og være indsendt til Tønder Kommune.
Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og senest 1.4. året efter tilskudsåret.
Revision
Ved revision skal revisor efterprøve:
 Antallet af aktivitetstimer i egne og lejede lokaler og lejrpladser herunder haller.
 Den tilskudsberettigede driftsudgift til egne og lejede lokaler og lejrpladser samt at gebyrudgiften er i overensstemmelse med aktivitetstimer i haller m.v.
 Revisor skal sikre sig, at udgifterne er afholdt i det pågældende regnskabsår.
 At der er indeholdt og indbetalt A-skat af evt. lønudgifter.
UDVIKLINGS- & HJÆLPEFONDEN
Tilskud, der er søgt af foreninger, der arbejder med børn og unge under 25 år.
Regnskab
Udviklingstiltag: Der aflægges særskilt regnskab samt en evalueringsrapport senest 3 mdr. efter at projektet betragtes som afsluttet. Der skal foreligge bilag for samtlige udgifter.
Større materialeindkøb:
 Materialer, der er søgt under puljen, skal fremgå tydeligt af regnskabet i det pågældende regnskabsår, hvor udgiften er betalt.
 Det kommunale tilskud, herunder evt. tilskud fra anden side skal fremgå.
Mindre renoveringsarbejder:
 Udgifter, der søgt under puljen, skal fremgå tydeligt af regnskabet i det pågældende regnskabsår hvor udgiften
er betalt.
 Det kommunale tilskud, herunder evt. tilskud fra anden side skal fremgå.
Revision
Revisor skal efterprøve:
 Revisor skal sikre, at erklæring om børneattester er fremsendt til kommunen.
 At tilskud bevilget under større materialeindkøb er anvendt til det ansøgte formål.
 At arbejdet under mindre renoveringsarbejder er udført og udgifterne afholdt i.h.t. ansøgningen og de indhentede tilbud.

Reglerne har virkning for tilskud der er bevilget i 2010 og fremover.
Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. novembet 2009.

