
 

           Den 20/6-2018 

Udkast til FUF høringssvar til  

HØRINGSMATERIALE vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende 

foreninger i Frederikshavn Kommune 

FUF ser positivt på at der sker en drøftelse af tilskudsordningen, samtidig vil vi dog anføre at hvis 

der i de senere år havde været ført det fornødne forvaltningsmæssige tilsyn med 

tilskudsordningens fortolkning og hensigten bag tilskudsområderne, ville mange ting have set 

anderledes ud, og fordelingen have været væsentligt forskelligt fra de tal der anføres i 

høringsmaterialet. Når det er sagt, må en præcisering være påkrævet og også gerne en 

forenkling af ansøgningsprocedurerne. Det er væsentligt, at den IT, som understøtter ordningen, 

samtidig indikerer om et ansøgningsbeløb overstiger det berettigede tilskud. 

Nuværende støtteordning bygger på nogle for FUF meget væsentlige principper: 

 Støtte fra offentlige midler bør tilfalde aktiviteter for børn og unge under 25 år 

 Højt aktivitetsniveau honoreres, og der gives samme muligheder for alle foreningstyper 

 Mulighed for uddannelse af frivillige ledere, så viden, kompetencer og kvalitet styrkes 

 Anerkendelse og påskønnelse af den frivillige indsats blandt foreningernes ledere  

 Mulighed for oplevelser og inspiration i mødet med foreningsaktive udenfor kommunen 

 Tilbyde stor bredde i paletten af alsidige og mangfoldige fritidstilbud for børn og unge 

 Støtte til gode tidssvarende, multifunktionelle og indbydende fritidsfaciliteter 

 

Ud fra disse principper ser FUF positivt på en forenklet model for opgørelse af foreningens 

aktivitetstimetal, hvorfor forslaget som er fremlagt med en vis bearbejdning, kan være en mulig 

fordelingsnøgle. FUF foreslår dog, at tilskud til de 0-18 årige tæller dobbelt, og at der indføres en 

beregningsfaktor, som kan præmiere visse tematiserede aktiviteter.  

Det er positivt, at medlemstilskuddet hæves, men i mange oplandsbyer, kan selv et højt 

medlemstilskud ikke opveje et højt lokaletilskud, da der ofte ikke findes flere børn og unge at 

tiltrække. En aktiv og indholdsrig fritid med ordentlige faciliteter, bør også være en mulighed 

udenfor de større bysamfund. Prisen herfor er lille, men af meget stor betydning for den enkelte 

forenings overlevelsesmulighed. Derfor skal et lokaletilskud på mindst 75% fastholdes. 

Det er vigtigt, at der gives tid for tilpasning i foreningslivet til en ny støtteordning, ligesom det 

skal sikres, at ingen forening kommer i økonomisk klemme ved kommende ændringer i tilskud. 

 



 

Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig 

udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud? 

Dette mener FUF ikke er tilfældet med den fremlagte model, som stadig bygger på en 

aktivitetstimeopgørelse, endda helt ned på det enkelte medlem. Så er nuværende løsning måske 

alligevel den mest optimale beregningsmodel, blot med tydeligere retningslinjer. 

Det fremlagte forslag bør genberegnes, idet timetallet ligger for højt for at udløse et reelt 

medlemstilskud, medmindre der indføres en beregningsfaktor. Endvidere bør det overvejes om 

medlemstilskud skal være individuelt, som foreslået, eller kollektivt ud fra f.eks. en procentdel af 

foreningens aktivitetstilbud.  

FUF ser positivt på, at medlemstilskuds-puljen øges, og at der afsættes en fastlagt andel af 

rammen hertil. FUF finder, at en model med 3-5 tilskudsgrupper kan være en mulighed for 

administrativ forenkling, kriterierne bør dog behandles grundigere ved fælles dialog. FUF er af 

den holdning, at planlagt foreningsarrangeret socialt samvær er en vigtig del af den 

folkeoplysende aktivitet, hvorfor dette også bør være tilskudsberettiget efter fastsatte kriterier.  

FUF foreslår, at der i tillæg kan gives et fast grundtilskud til foreninger med aktiviteter for børn 

og unge. Dette vil kunne give mulighed for en større alsidighed i fritidstilbud for børn og unge. 

FUF går meget gerne i dialog med KFU om en grundigere og bedre gennemregnet tilskudsmodel 

for aktivitets/medlems-støtte til børn og unges fritidsaktiviteter. 

KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning er til, at kommunen ønsker at lempe reglerne for 

lokaletilskud med den nævnte model? 

FUF mener, at det er endog meget væsentligt for et mangfoldigt og rigt foreningsliv med mange 

forskellige fritidsaktiviteter og for fritidstilbud fra foreninger i oplandet, at tilskudsprocenten til 

lokaler fastholdes på mindst 75%. Til gengæld kan man nedsætte tilskud til energi til 50% for 

derved, at tilskynde til energibesparende tiltag samt en bedre udnyttelse af lokalerne.  

Et godt lokaletilskud er forudsætningen for forskelligartede aktiviteter selv i mindre byområder. 

Gode, attraktive og tidssvarende lokaler er forudsætning for et mangfoldigt foreningstilbud 

spredt i hele kommunen. Uden ordentlige faciliteter kan man ikke tiltrække medlemmer, og så 

er selv et højt medlemstilskud ligegyldigt. Mange større idrætsfaciliteter støttes direkte eller 

indirekte med faste tilskud fra KFU, den støtte der ydes til øvrige foreningstypers lokale-

omkostninger er minimale, nu efter vedtagelse af en nye halgebyrordning for idrætsaktiviteter i 

selvejende haller. Det er vigtigt, at der også er lokaler for spejdere og andet idebetonet arbejde.   

FUF kan støtte en ophævelse af begrænsninger i 25 års reglen, såfremt der indføres en passus 

om, at der kun ydes tilskud til lokaler til brug for tilskudsberettigede medlemmer under 

folkeoplysningsloven (de op til 25-årige). På denne måde undgås, at omkostningerne til 

voksenaktiviteters lokaleudgifter udhuler tilskudsordningen. FUF står fast på, at tilskud fra 

tilskudsordningen primært skal tilgå aktiviteter og tiltag for børn og unge under 25 år. Derfor må 

lokaletilskud for voksnes adgang til fritidsfaciliteter IKKE belaste foreningernes tilskud til 

aktiviteter for børn og unge. FUF stiller sig til rådighed for en dialog på lokale-området. 



 

KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at de supplerende tilskud omlægges til puljer, 

der kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende aktivitet? 

FUF er imod puljer fremfor fastsatte tilskudsprocenter og er ikke enig i det fremsatte postulat. 

Puljer giver meget mere administrativt ansøgningsarbejde, at skrive og formulere ansøgninger er 

i forvejen en pestilens i det frivillige foreningsarbejde, og ingen foreningerne kan lægge budget 

ud fra puljeprincippet. FUF foreslår derfor følgende supplerende tilskud for, at kunne leve op til 

ovennævnte værdier og idealer for støtte af frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter. 

1. Tilskud til uddannelse af frivillige ledere og trænere for tilskudsberettigede medlemmer 

(under 25 år) med 80% op til max. tilskud på kr. 8.000,- pr. person pr. år, herunder 

transport og ophold. 

2. Anerkendelse af tilskudsberettigede (under 25 årige) medlemmers frivillige lederes 

indsats ved en såkaldt gave i form af gavekort, munderingsudstyr eller lign. På 80% , dog 

max. tilskud på kr. 3.000,- pr. person pr. år. Ledergaven påskønner den frivillige indsats 

og giver mulighed for ens beklædning som positiv profilering af foreningen. 

3. Tilskud til foreningsetableret transport af tilskudsberettigede (under 25 årige) 

medlemmer på 25% af dokumenterede udgifter til enten offentlig transport, 

omkostninger ved busleje eller statens km. takst ved transport i køretøjer med min. 8 

siddepladser excl. føreren. Tilskud kan kun søges ved transport udenfor kommunen. 

4. Resterende beløb i Folkeoplysningsudvalgets ramme kan herefter fordeles i den 

foreslåede visionspulje, som kan fordeles efter forskellige kriterier. Her bidrager FUF 

gerne med forslag til temaer og støtteområder såsom f.eks. specielt materiel, nye 

initiativer, forskellige former for honorering af særlige indsatsområder såsom socialt 

udsatte, integration, handicappede, særlige boligområder, familieaktiviteter etc. 

Temaerne kan skifte fra år til år ud fra et politisk bestemt indsatsområde. 

Naturligvis skal der her, ligesom andre steder i tilskudsordningen, indføres lofter for udbetaling 

af tilskud til den enkelte forening. FUF ser også gerne andre og nye tilskudsmuligheder. 

Sluttelig vil FUF henstille til, at gebyrer for brug af skoler og haller genovervejes og gerne 

reduceres i forhold til det foreslåede niveau. Differentiering i tid og pris kunne sammen med 

andre tiltag overvejes og drøftes. Det er vigtigt, at foreningslivet udvikles og ikke afvikles. 

FUF ser frem til en positiv fortsat dialog om den fremtidige støtteordning for foreningslivet i 

Frederikshavn kommune, og ser meget gerne en forenkling og præcisering af detaljer i 

tilskudsudbetalingen og et fornødent tilsyn, så tilskud udbetales efter de intentioner, som en 

kommende støtteordning vil bygge på. Digitale indberetningsformer bør let understøtte dette. 

Tak for et godt tilrettelagt forløb trods tidspres, med rig mulighed for meningsudveksling og 

debat, selvom FUF langtfra bifalder alle fremsatte manipulerende postulater i høringsmaterialet.  

På vegne af FUF’s styrelse Birgitte Mathiassen, næstformand og Henrik Carlsen, formand. 


