Arbejdsgruppe om revision af tilskudssystemet:
Frihed til at drive den skole vi vil.
Forslag som vedtaget på Generalforsamlingen 2017
Efterskoleforeningens bestyrelse foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe om
revision af tilskudssystemet med følgende kommissorium:

Indledning
Efterskoleforeningen vedtog i 2015 et nyt formål:
•

Foreningens formål er
- at arbejde for skoleformens frie idégrundlag og skabe gode vilkår for
skoleformens udvikling.

•

Foreningen skal arbejde for,
- at skoleformen bidrager til at danne og uddanne unge til livsduelige og
demokratiske medborgere,
- at skoleformen bidrager aktivt i samfundet,
- at alle unge har mulighed for at vælge efterskole.

I 2016 vedtog årsmødet Efterskolernes charter for socialt ansvar, som skal
bidrage til at opfylde den tredje målsætning om, at alle unge skal have mulighed
for at vælge efterskole.
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at have fokus på barrierer for unges valg af
efterskolen, hvis det samlede formål skal indfris. Hvis vi skal sikre skoleformens
frie idégrundlag og gode vilkår for skoleformens udvikling, må vi aktivt arbejde
for, at efterskoleformen også i fremtiden er pædagogisk og værdimæssigt
mangfoldig. Det er dels for de unges skyld, så alle unge kan finde en skole, der
matcher deres behov og interesser. Og dels er det for skolernes egen skyld ved at
sikre friheden til at drive den skole, vi gerne vil.
Den nuværende tilskudsstruktur gør det uforholdsmæssigt vanskeligt at oprette
nye skoler og drive skoler med relativt små elevtal. Det udfordrer den
pædagogiske og værdimæssige frihed i skoleformen.
Derfor foreslår Efterskoleforeningens bestyrelse, at foreningen nedsætter en
arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en samlet revision af

tilskudssystemet, som et middel til at sikre formålet om skoleformens frie
idégrundlag og gode vilkår for skoleformens udvikling i fremtiden.

Præmisser for revision af tilskudssystemet
Præmisserne, for bestyrelsens forslag om en revision af tilskudssystemet, er:
•

Tilskudsmodellen skal understøtte Efterskoleforeningens formål om at
arbejde for skolernes frie idégrundlag, jf. § 2 i foreningens vedtægter.

•

Tilskudsmodellen skal gøre det lettere at oprette nye efterskoler.

•

Tilskudsmodellen skal gøre det muligt at drive efterskoler i forskellige
størrelser.

•

Tilskudsmodellen skal sikre, at der også i fremtiden er incitament til
skoleudvikling.

•

Tilskudsmodellen skal understøtte målsætningerne i Efterskolernes charter
for socialt ansvar.

•

Tilskudsmodellen skal sikre en passende fordeling af ressourcer i forhold til
skolernes sociale ansvar.

•

Tilskudsmodellen skal være enkel at administrere.

•

Revisionen skal beregnes indenfor de samlede økonomiske rammer af den
nuværende tilskudsmodel.

•

Et forslag vedtages af Generalforsamlingen med efterfølgende urafstemning
blandt medlemmerne.

Arbejdsgruppens sammensætning og opgaver
Arbejdsgruppen består af ca. 15 medlemmer, udvalgt efter kriterier, der sikrer, at
skoleformen repræsenteres så bredt som muligt, ift. geografi, profil, økonomi,
størrelse.
Bestyrelsen inviterer alle interesserede medlemmer til at melde sig. Vi forbeholder
os ret til at udvælge 15 deltagere blandt de indkomne ansøgninger.
Der vælges en formand for arbejdsgruppen i Efterskoleforeningens bestyrelse.
Sekretariatet yder sekretariatsbistand til arbejdsgruppen.
Medlemmerne honoreres på sædvanlige vilkår for ad hoc udvalg (transport og
ophold).

Arbejdsgruppen udarbejder en analyse af relevante tilskudsmodeller på andre
institutionsområder som grundlag for udformning af en ny tilskudsmodel for
efterskoler.
Arbejdsgruppen formulerer et eller flere forslag til tilskudsmodel, som godkendes
af Efterskoleforeningens bestyrelse.
Et eller flere forslag stilles til Generalforsamlingen 2018, som vedtager et forslag.
Dette forslag skal efterfølgende vedtages ved urafstemning blandt medlemmerne.
Arbejdsgruppen udarbejder også en rapport, som vedlægges bestyrelsens
beretning til årsmødet 2018.

Tidsplan for arbejdsgruppen om tilskudsrevision
•

Årsmøde marts 2017: Bestyrelsens forslag til kommissorium for
arbejdsgruppe om revision af tilskudssystemet vedtages.

•

April 2017: Arbejdsgruppen om tilskudsrevision nedsættes og udformer
endeligt kommissorium for arbejdet.

•

Maj-juni 2017: Arbejdsgruppen arbejder.

•

September-oktober 2017: Medlemsmøder om forslag til tilskudsrevision.

•

November-december 2017: Endelig finpudsning af forslag til revision af
tilskudssystemet.

•

December 2017: Arbejdsgruppens forslag vedtages af
Efterskoleforeningens bestyrelse.

•

Januar-marts 2018: Arbejdsgruppen indhenter uformelt UVMs vurdering af
forslagets tekniske og administrative konsekvenser.

•

Marts 2018: Godkendelse på årsmødet 2018 med efterfølgende
urafstemning.

