Høringssvar vedr. forslag til ændring af tilskudsordningen ”Folkeoplysningsordning - For
frivillige folkeoplysende foreninger”.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, har med interesse læst høringsmaterialet til forslag til
ændring af tilskudsordningen, og er positive overfor princippet om de forbundne kar, når det kan sikre,
at alle afsatte midler til tilskudsordningen kan forblive inden for ordningens rammer.
Det fremgår af ændringsforslaget, at ændringerne er påtænkt at være gældende fra 1. januar 2023 –
indberetning 2023. Da tilskud til udgifter mm. afholdt i 2022 først skal indberettes forår 2023, så
mener vi naturligvis, at en ændring af tilskudsordningen FØRST kan have effekt for udgifter og
aktiviteter i 2023 og IKKE med tilbagevirkende kraft, da flere foreningen har foretaget dispositioner i
2022 på baggrund af nuværende tilskudsregler.
Det svarer til at SKAT melder ud, at håndværkerfradraget bortfalder i 2023, men at det også har
virkning for 2022 således at allerede afholdte udgifter i 2022 ikke giver fradrag!!

Lokaletilskud
Vi bakker op om at fastholde de nuværende satser for lokaletilskud, herunder fastholdelse af 25 års
reglen, for at sikre at midlerne først og fremmest går til aktiviteter for børn og unge.

Transporttilskud
Vi kan konstatere, at transportpuljen nu foreslås omdøbt til transporttilskud. Jf. den uændrede
beskrivelse af transporttilskuddet tolker FUF det stadig som en afsat pulje, hvor der først efter
indberetning fra foreningerne kan afgøres, hvor stor en andel af det ansøgte som tildeles ansøger.
Vi mener dog ikke der bør være forskel på tilskudsmulighederne ud fra om foreningerne benytter
privatbiler eller bustransport. Med nuværende regler vil det økonomisk være mest fordelagtigt for
foreninger at køre med privatbiler frem for bustransport, men 10 biler på vejene i stedet for 1 bus kan
ikke være i overensstemmelse med en bæredygtig tankegang.
Vi bakker op om en fastholdelse af et afsat beløb til fordeling blandt ansøgerne. Det afsatte beløb
vurderes passende.

Uddannelsestilskud
Vi bakker op om at fastholde de nuværende satser for uddannelsestilskud samt det afsatte beløb

Frivillighedstilskud
Til gengæld er vi meget uenige i forslaget om at fjerne muligheden for at belønne ulønnede trænere
og ledere med gaver i form af mundering og alternativt gavekort. Kun at yde tilskud til kontante
udbetalinger er mere at betragte som aflønning frem for belønning for en god indsats.

For mange foreninger er det af stor værdi at have muligheden for at kunne give trænere/ledere f.eks.
træningstøj, uniformer, jakker, fodtøj mv, så de er godt og passende klædt på til at løse de opgaver,
de har i foreningen. Det er kun rimeligt, at frivillige ikke selv skal have penge op af lommen til udstyr,
når man arbejder ulønnet i en forening. Vi er af den overbevisning, at et gave i form af ny klubdragt
eller et par outdoorsko vil have større værdi hos modtager, fremfor et kontant beløb hvor de selv kan
købe en klubdragt.
Hernæst er vi af den overbevisning, at mange foreninger i dag handler lokalt, når de skal købe tøj og
gavekort til de frivillige. Penge som derfor bliver i kommunen til glæde for detailhandlen. Såfremt
forslaget gennemføres, vil de frivilligere fremover modtage kontanter/overførsler, og der er ingen
garanti for at pengene bruges lokalt til at understøtte det lokale erhvervsliv.
Vi mangler derfor i særdeleshed argumenter for, hvorfor der ikke fortsat kan belønnes med
mundering, og opfordrer af samme grund kraftigt til at fastholde den nuværende tilskudsform.

Medlemstilskud
Vi kan konstatere, at medlemstilskuddet ønskes fastsat som den sidste del af tilskudsudbetalingen,
og ændres fra et fast tilskud på ca. 1 kr. pr. aktivitetstime til at være variabel uden nedre grænse.
I den pt gældende tilskudsordning fremgår det, at det er et mål, at aktivitetsniveauet er højt, og at det
er vigtigt at tilgodese aktivitet hos medlemmerne i foreningerne, særlig unge under 25 år.
Det er vi meget enige i, og vi håber, at der fortsat er et ønske om høj aktivitet, og at
tilskudsordningens budget fastlægges således, at vi på trods af en variabel sum, som udgangspunkt
forventer fortsat at ramme et tilskud på ca. 1 kr. +/- pr. aktivitetstime.
Der lægges op til, at medlemstilskud enten kan udbetales pr. aktivitetstime eller pr. medlem. Set i
lyset af alle nyere, meget bekymrende, undersøgelser om børn og unges dårlige trivsel og deraf
behov for meningsfyldte fællesskaber, må det give mening at fastholde tilskuddet ud fra aktive timer
for at motivere til flest mulige aktivitetstimer for børn og unge i foreningerne.
Hvis det skulle vise sig nødvendigt at justere på elementernes budgetrammer for at opnå nuværende
cirka-niveau for medlemstilskud, kan det eventuelt ske i Frivillighedstilskuddet, hvor loftet er op til
3.000 kr. pr. frivillig. Vi mener en nedsættelse af loftet til kr. 2.000 fortsat vil give foreningerne
mulighed for at belønne de frivillige.

Talentpuljen
Det foreslås at nedlægge Talentpuljen. Her er vi lidt delte, for på den ene side hylder Frederikshavn
Kommune en gang årligt talenter, men samtidig ønsker man at nedlægge Talentpuljen.
Ved gennemgang at tidligere ansøgninger kan vi konstatere at søgningen til puljen har været
begrænset, og at den begrænsede søgning muligvis har bund i beskrivelsen af puljen herunder hvem
der kan søge.
Vi kan støtte op om midlertidig nedlæggelse af puljen, men håber, at den – i bedre tider, og mere
konkret formuleret – kan genopstå.

Visions- og udviklingspuljen
I forhold til nuværende tilskudsordning fra 2019 betragtes Udviklingspuljen og Visionspuljen nu som
én pulje. Da ansøgningerne til puljen de senere år har været begrænsede (covid-19 kan være en
forklaring), har vi forståelse for en reducering af det afsatte beløb. Vi mener dog fortsat det er vigtigt,
at der er midler til at tilgodese nye initiativer og tværgående samarbejder mellem forskellige aktører,
hvorfor puljen ikke bør skæres til et minimum, så hellere sikre at tekst og formulering i puljens

bestemmelser gennemgås, for herigennem at gøre det mere synligt hvilke initiativer der kan ansøges
om.

FUF mener, at det alt i alt er et fornuftigt forslag, som i høj grad minder om den forrige
folkeoplysningsordning.
Særligt indførelsen af de forbundne kar, ser vi som vigtig for at sikre, at de afsatte midler til det
folkeoplysende område, også går til området.
Det kunne være ønskeligt med en detaljeret beskrivelse incl. en grafisk fremstilling af princippet om
de forbundne kar da forståelse heraf for menigmand kan være svær.

Frederikshavn d. 16. oktober 2022.

