
LIGE MULIGHEDER FOR ALLE 

- en lille klumme om lokaletilskud 

 

Der bør gives lige muligheder for alle, når centralt beliggende idrætsanlæg støttes med meget store 
millionbeløb udenom folkeoplysningsloven. Udgiften til andre foreningstyper, typisk fodbold- og 
oplandsklubber med egne klubhuse samt til fritidsfaciliteter til idebetonet arbejde udgør kun en meget, meget 
ringe del af den samlede lokaleomkostning. FUF vil derfor kæmpe for bestående lokaletilskudsprocent. I 
nødstilfælde kan den måske sænkes et par procent i den varslede overgangsperiode, med et løfte om igen at 
hæve til minimum nuværende niveau 75% herefter. Faciliteter er en vigtig forudsætning for at opretholde et 
attraktivt fritidstilbud – også i tyndt befolkede områder og landsbyer, hvor børnetallene jo ikke er så store. 
 
Hvis en fornuftig ny haltilskudsmodel gennemføres sammen med de igangværende tiltag for afskaffelse af 
særordninger samt en meget tiltrængt opstramning af tilsyn og præcisering af reglerne, vil der fortsat være 
rigtig god økonomi til at bibeholde et fornuftigt lokaletilskud og undgå større stigning i gebyrbetaling. 
 
FUF lægger på det kraftigste afstand fra IdrætsSamvirkets forslag om nye gebyrer på udearealer og yderligere 
gebyrstigninger på børn og unges lokaler til fritidsaktiviteter for at finansiere voksnes idræt. Ønskes en mere 
enkel administration, er der ingen fornuft i med den ene hånd opkræve nye komplicerede gebyrer for med 
den anden udbetale nye tilskud til samme klubber (dette kan kun være for at skabe øget kommunal 
beskæftigelse og ekstra arbejde i klubberne). 
 
FUF vil kæmpe for mangfoldigheden i foreningslivet, og at vi undgår at tømme landsbyer for fritidsaktiviteter, 
som det er ved at ske i Skæve Idrætsforening. Denne sag er, hvis ikke der gøres noget, kun begyndelsen på 
flere foreningers undergang. Enhver landsby bør sikres mindst et foreningslokale og et grønt fritidsområde.  
Læs omtalen af krisen i Skæve IF fra NORDJYSKE i FUF Nyhedsbrev. 
 
Hvorfor med en grønthøster generelt nedskære lokaletilskud og ramme alle, for at man ikke tør at gå i dialog 
med de enkelte områder, hvor der er for mange og for dyre foreningsfaciliteter i forhold til 
befolkningsgrundlaget. Det er ikke på mangfoldigheden at pengene flyder ud af kassen, men ved manglende 
overholdelse af bestående regler og ved at enkelte foreninger fastholder udslidte omkostningstunge 
bygninger, som blokerer for et tættere foreningssamarbejde. Grib derfor ind før det går flere som Skæve IF.  
 
FUF er klar til at gå i politisk dialog og tage ansvar, også UDEN at pålægge frivillige foreningsledere nye 
administrative gebyrer på dette og hint. I stedet ønsker FUF positivt, at arbejde videre med en opgradering af 
WinKAS administrationssystem, for brugbare digitale løsninger, skræddersyet til den nye 
folkeoplysningsordning. Som en hjælp ikke som ekstra bøvl. 
 
Generelt er FUF yderst positive over en gode tone i dialogen og det løsningsorienterede samarbejde med det 
nye KFU. Lad os sammen fortsætte ad den vej og igen vise politisk opbakning til de frivillige og arbejdsomme 
ledere i klubberne og derved genskabe begejstringen i det frivillige foreningsliv i Frederikshavn Kommune, vi 
er allerede godt på vej….. 
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PS: Skulle det ønskes kan der fremlægges konkret tal og beregninger, som dokumentation på ovenstående 


