
 

                   FUF’s høringssvar til ”Oplæg til Haltilskudsmodeller” 

 

FUF glæder sig over initiativet til at skabe ensartethed for betaling og en gennemsigtighed i tilskud og 

driftsoverenskomster. FUF ser med tilfredshed, at der ikke sker besparelser på området. 

FUF ser gerne at den 0-løsning, som skal ske i forhold til KFU også kommer til at gælde for FOU. 

Ingen foreningers eksistens skal bringes i fare ved tilskudsregulering for haller. Forslag om at 

hæve gebyr i kommunale haller må ikke i væsentlig grad forringe brugernes økonomi, medmindre 

børn & unge aktiviteter kompenseres på anden vis, eller der indføres differentieret timepris for døgnet. 

Specifikt vil opblødningen omkring de over 25åriges brug af faciliteterne kræve nøje økonomisk 

styring, så børn og unges tilskud IKKE forringes. FUF har mulige løsningsforslag. Det er vigtigt, at 

der ikke sker en generel opblødning af 25års reglen, medmindre der følger ny øget økonomi med. 

Gennemsigtighed i tilskud til de mange forskellige haller er yderst vigtigt. Der bør være ensartede 

tilskuds GRUND beregninger. Individuelle forhold kan gøre sig gældende – forskelligartede lån, 

bygningernes alder og tilstand, antal brugere i området, belægningsgrad, politisk overvejelser etc. 

Som en naturlig konsekvens af en evt. øget fast lejeindtægt i hallerne, skal det faste kommunale 

driftstilskud reduceres i et aftalt forhold, som det kendes fra andre støtteområder. Prisen for lokaleleje 

kan reduceres ved sikkerhed for indtægten. Timepris kan differentieres over døgn for optimeret brug. 

Ensartet sammenlignelig regnskabsrapport skal indarbejdes i den nuværende årlige virksomheds 

rapport fra som fremsendes til KFU. Der udarbejdes en elektronisk indberetningsskabelon.  

Forslaget om at hæve gebyrer i kommunale anlæg for herefter at udbetale lokaletilskud, strider imod 

folkeoplysningsloven og kommunernes forpligtigelse til at stille kommunale lokaler til rådighed.       

FUF ligger inde med juridisk dokumentation for dette, som, om ønsket, kan fremsendes. 

Det er vigtigt, at alle kommunale og alle selvejende haller med driftsoverenskomst underlægges 

samme harmoniseringsordning, og tidligere særaftaler konverteres eller ophører i etaper med en vis 

frist. Sidst, men ikke mindst, bør der, før tilskudsmodellerne kan godkendes, foreligge konkrete 

konsekvensberegninger for de enkelte haller og ikke mindst for alle bruger-foreningerne  

FUF afgiver indsigelser imod, at ”Støtteordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn 

Kommune” (Frederikshavnerordningen) opsiges. Dette er ikke nødvendigt, så længe man 

henholder sig til administrative justeringer af gebyrpriserne og en oplistning af faciliteter, der er 

omfattet af gebyrer. Det bør ikke skulle omkring byrådet, for derved at skabe en unødig bekymring og 

utryghed hos alle folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.  

Der er i øjeblikket mange igangværende projekter om modernisering og optimeret brug af flere 

fritidsfaciliteter. Det er derfor vigtigt, at der skabes en vis sikkerhed for de beregningsgrundlag og 

økonomiske overvejelser, som gøres i disse flotte initiativer, der alle styrker fritidsområdet. 

Tak til KFU for et fornyet tiltag til at gøre op med 10 års uligheder for foreninger i kommunen. 

FUF stiller sig meget gerne til rådighed for videre drøftelser og samarbejde omkring løsningen. 

FUFs styrelse, d. 20. januar 2017.  
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Kort opsummering: 

1. Ingen foreningers eksistens må bringes i fare, derfor konkrete beregningsmodeller 

 

2. Ingen generel ændring af 25års reglen medmindre der følger økonomisk bevilling 

 

3. Gennemsigtighed i tilskud til ALLE kommunale og driftsoverenskomst haller 

 

4. Ensartede, sammenlignelige regnskabsrapporter med predefinerede nøgletal 

 

5. Støtteordningen skal ikke opsiges, ændringerne bør kun omfatte takstbladet 

 

6. 0-løsning som er foreslået for KFU området skal også omfatte FOU området  


