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KFU har udsendt et spændende høringsmateriale, FUF har dog fra flere foreninger fået henvendelse om, at det er uoverskueligt. Det er leveret i et flot, men 

meget svært gennemskueligt format, svært at danne sig et overblik over og dyrt at udskrive. En udskrift af de 28 farverige sider, koster en formue i blå printer-

patroner på almindelige hjemmeprintere. FUF har med forbehold og uden grafisk designer og konsulentbistand opstillet ordningen på bare 3½ side i sort/hvid. 

FUF forsøger, som frivillige amatører, at give et overblik over forslaget fra KFU. Det skal påpeges, at FUF ikke er enige i alle punkter i den fremlagte nye 

støtteordning. FUF vil selvfølgelig gå i positiv dialog med KFU om dele af forslaget, ligesom der ligger en del spørgsmål til foreningerne i høringsmaterialet. 

Nedenstående opstilling er lavet med alle mulige forbehold, idet FUF ikke har ressourcer til at gennemregne de mange påstande i det udsendte materiale, 

ligesom det ikke har været muligt at efterprøve konsekvenserne ved gennemførelse af forslaget. Blot må konstateres, at den af KFU omtalte overgangsordning 

med midlertidig kompensation indenfor gældende økonomiske ramme, der løbende reduceres 1%, synes at være en særdeles vanskelig gennemførbar opgave. 

FUF fralægger sig ansvaret for de juridiske konsekvenser og detaljer i nedenstående opstilling, FUF har ikke været med i udarbejdelsen, men blot visuelt fået 

materialet forelagt, kort før det er blevet udsendt. For at lette forståelsen og synliggøre har FUF med alle tænkelige forbehold lavet denne PIXIE-UDGAVE. 

Hold Jer selv orienterede i fremsendte materiale. FUF håber, at denne korte, simple opstilling kan være med til, at give et overblik uden der bliver gået dybt 

ned i detaljer og spidsfindigheder i nuværende og evt. kommende ordning. DET ORIGINALE HØRINGSMATERIALE BØR DERFOR GRUNDIGT GENNEMLÆSES: 

NUVÆRENDE ORDNING: 
 
LINK: https://frederikshavn.dk/media/2081/tilskudsordning-for-
frivillige-folkeoplysende-foreninger.pdf 
 
Læsevenlig version: 
 
LINK: http://www.fuf.nu/images/nyheder/nyheder_2015/108281-
15_v1_Tilskudsordning_for_foreninger_i_Frederikshavn_kommune.pdf 
 
 
Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune 
skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og 
fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i 
foreningslivet i Frederikshavn Kommune.  
  
Tilskudsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, 
der igangsætter idræts-, idébestemte og samfunds-
engagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for 
børn og unge under 25 år.  
 

KFU FORSLAG TIL NY ORDNING: 
 
LINK: https://frederikshavn.dk/media/2754/hoeringsmateriale_kfu_-
9-maj.pdf 
 

25 års-reglen: Bøvl med indberetning….. (?) 
Med dette høringsforslag til en helt ny tilskudsmodel for 
folkeoplysende foreninger gøres der op med 25 års-reglen. 
 
25 års-reglen på lokale-området ophæves (det er dog ukendt, hvor 
mange ”nye” foreninger fremover vil ansøge om lokale støtte). 
 
Der er fra CKF kalkuleret med, at omkostningen ved at ophæve 25-års 
reglen for nuværende kendte foreninger under gældende 
støtteordning, er kr. 7.431,- dvs. en 0-sums løsning, når golf- og ride-
klubber, som eneste foreningstype, IKKE vil få støtte til +25-årige.  
 
Golf- og ride-klubber fastlåses til et ”regionsniveau” med et lokale 
tilskuds-loft på hhv. kr. 35.000,- og kr. 135.000,- 
Der forventes iflg. forslag til ny ordning samlet hentet kr. 1.97 mio. 
udelukkende ved nedskæringer på disse 2 foreningstyper. 
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AKTIVITETSTILSKUD  
Udbetalt i 2016: Kr. 4,3 mio. kr. 

 
Godkendte foreninger kan modtage aktivitetstilskud på 
baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25 år, samt 
disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden.  
 
Aktive medlemmer under 18 år = antal timer x 2  
Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = antal timer x 1 
Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år = antal x 8  
 
Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:  
En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af 
foreningens primære formål.  
Foreningsetablerede, programlagte sociale aktiviteter samt 
taktikmøder og planlægning, der aktiverer medlemmerne, kan 
medtælles. Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time.  
 
Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, socialt 
samvær etc.) opgøres på baggrund af gennemsnittet af de, 
der med aflæsning to gange indenfor kalenderåret med 6 
måneders mellemrum, er aktive medlemmer.  
 
Ekstraordinær foreningstid ((lejre, ture, stævner, 
weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver 
enkelt aktivitet/gruppe med antallet af faktiske medlemmer og 
timer brugt på aktiviteten.  
Ved lejre og lignende må timetallet maksimalt udgøre 16 timer 
pr. døgn pr. person. 
 
 
 
 
 

 
 

MEDLEMSTILSKUD 
Anslået udbetaling i 2020: Kr. 6.5 mio. kr. 
 
Der foreslås et simpelt trindelt medlemstilskud, der belønner 

foreningerne i forhold til faktisk aktivitet.  

 
I det nye system kan foreningerne modtage op til 500 kr. i 
medlemstilskud pr. medlem under 25 år ved faktiske 
aktiveringstimer. Modellen der foreslås, trindeles således. 

 
Medlemmets aktivering (årligt)            Medlemstilskud  

  0-49 timer                                                     0 kr.  

 50-99 timer                                                    50 kr.  

 100-149 timer                                                175 kr.  

 150-199 timer                                                250 kr.  

 200-249 timer                                                375 kr.  

   + 250   timer                                                500 kr. 
 
Ved faktiske aktivitetstimer tælles den tid medlemmerne bruger 

på deres folkeoplysningsgodkendte aktivitet.  

 

Administrativt arbejde, kurser, vedligeholdelsestimer, 

omklædning, taktikmøde, planlægning mv. kan ikke medtages 

ved udregningen af faktiske timer.  

 

I forbindelse med stævner, turneringer og mesterskaber, er det 

kun den folkeoplysningsgodkendte aktivitet der kan medregnes. 

  

Der ønskes, særligt for de værdi- og idébaserede foreninger 

input på, hvordan de faktiske timer skal tælles i forbindelse med 

fx landsstævner, hvor folkeoplysnings-godkendt aktivitet dyrkes 

løbende. 
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LOKALETILSKUD: 
Udbetalt i 2016: 11,2 mio. kr. 
 
Godkendte lokaleudgifter støttes med 75% 
Lokaletilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 % af 

forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige godkendte udgifter.  
 
Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 % af det samlede 
medlemstal, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til 
disse deltageres andel. Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer 
over 25 år medregnes ikke i medlemsoptællingen. 

 
 

GEBYRBETALING 2016 
 
Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller 60 kr. pr. time  
Svømmesale, sportsaulaer 30 kr. pr. time  
Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum 30 kr. pr. time  
Gymnastiksale og faglokaler 20 kr. pr. time  
Klasseværelse, herunder lokaler i kulturhuse mv.15 kr. pr. time  
 
Ved lokaler udlånt til klublokaler fastsættes gebyret individuelt. 

 
 

SUPPLERENDE TILSKUD 
Samlet udbetalt i 2016: 6,25 mio. kr. 
Tilskud reduceret i hht. 25-års reglen. 
 

Uddannelse af ledere og instruktører 
Udbetalt i 2016: Leder/instruktør 0,75 mio. kr. 

 
Der ydes tilskud på 80 % af kursusforbudne udgifter herunder, ophold, 
kursusudgifter og transport til ULØNNEDE leder og instruktører.  
Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 8.000 kr. 

 

 
LOKALETILSKUD: 

Anslået udbetaling i 2020: 12,5 mio. kr. 
 
Det foreslås at placere begge udgiftstyper efter 

folkeoplysningslovens udgangspunktsbestemmelse på 65 

%, for herefter at definere ét samlet regelsæt for 

godkendelsesberettigede udgifter. 
 
 
 
 
 

GEBYRBETALING 2019 
 
Kommunale og selvejende haller 75 kr. pr. time  
Kommunale og selvejende sportsaulaer, sale 35 kr. pr. time  
Kommunale faglokaler 25 kr. pr. time  
Kommunale klasseværelser 20 kr. pr. time  
 

 
 

SUPPLERENDE TILSKUD 
Samlet fremtidig pulje til udbetaling 2020: 2,7 mio. kr. 

 
Supplerende tilskud bortfalder og erstattes af puljer, som alle 

foreninger skal søge individuelt og enkeltvis efter beskrivelser. 

De forskellige puljers størrelse fordeles efter afsatte puljeramme.  

 

Kursuspuljen:  
Her kan foreningerne søge om at få kursustilskud, gives 

som en procentdel af den samlede puljeramme til 

supplerende tilskud 
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Træner og instruktørtilskud 
Udbetalt i 2016: Træner/instruktør tilskud 4,0 mio. kr. 
 
Der ydes tilskud til følgende udgifter:  
løn- og kørselsudgifter til lønnede trænere og instruktører 
honoreres med tilskud på 30 % af udgifterne 
 
Gaver/gavekort/mundering til ulønnede trænere/instruktører 
honoreres med tilskud på 80 %. Der er et maksimalt udgiftsloft 
på 3.000 kr.  

 
 
Transporttilskud 
Udbetalt i 2016: Transporttilskud 1,5 mio. kr. 
 
Der ydes tilskud til foreninger til afholdte foreningsetablerede 
transportudgifter inden for landets grænser til træning, 
træningslejre, turneringskampe, stævner og lejre.  
Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % af de 
tilskudsberettigede transportudgifter.  

 
 
 
Udviklingspuljen: 
Årligt budget i 2016 ca. kr. 150.000,- 

 
Foreninger og organisationer kan løbende søge 
Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye 
initiativer (regelsæt på hjemmesiden) 
 
 
Ovenstående copy/paste fra ordningerne, tekst i kursiv indsat af FUF 

 

Frivillighedspuljen:  
Her kan der fx søges om tilskud til træningsdragt for frivillige 

instruktører, gives som en procentdel af den samlede 

puljeramme til supplerende tilskud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transportpuljen:  
Her kan der fx søges om dækning af udgifter i forbindelse 

med stævne udenfor kommunegrænsen, gives som en 

procentdel af den samlede puljeramme til supplerende 

tilskud. 
 
 
 
 
 
 

 

Visionspuljen:  
Denne kan benyttes til at målrette indsatser i forhold til fx 

para-sport og handicapidræt, talentudvikling, integration 

med videre, gives som en procentdel af den samlede 

puljeramme til supplerende tilskud. 
 
 
KFU foreslår, efter høring og dialog, puljernes størrelse indenfor 

ramme på 2,75 mio. kr., samt retningslinjer for puljernes udmøntning. 
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KORT SUBJEKTIV OPSUMMERING 

25 årsreglen ophæves, flere voksne brugere kommer til, uden at den samlede ramme udvides, snarere tværtimod, er rammen omfattet af en årlig 1% 

besparelse. Penge,2 mio. til ekstra medlems/aktivitetstilskud tages primært fra golf og rideklubber, der står til at miste 1.97 mio. kr., og fastlåses i et 

regionsniveau uden samme kompensation for medlemmer over 25 år, som øvrige foreninger. Derudover hentes ca. 3.5 mio. kr. ved kraftig reduktion af 

samtlige SUPPLERENDE TILSKUD, primært træner og transport tilskud, som har været den kraftigst stigende udgiftspost i eksisterende tilskudsramme.  

Lokaletilskud nedsættes fra 75% til folkeoplysningslovens minimum 65%. Dog kompenseres meget lidt ved forbrugsomkostninger øges fra 60% til 65% 

(for hovedparten er forbrug dog et lille beløb og ringe kompensation, idet mange foreninger de seneste 10-15 år har arbejdet med energi optimering). 

Lokaletilskuddet tilføres trods en 10% reduktion, penge fra andre støtte områder for at kompensere for forventede øgede lokaleudgifter måske grundet 

25-års reglens ophævelse. Den kraftigt forhøjede gebyrbetaling indgår i en samlet finansiering af rammen underlagt generel kommunal 1% besparelse. 

Medlemstilskuddet afløser aktivitetstime beregningen, et godt tiltag. Der udbetales efter medlemmets placering i en af 6 tilskudsgrupper, som dækker 

et meget højt aktivitetsniveau i foreningen på en 25-30 ugers sæson for at udløse et forholdsvis lavt medlemstilskud. Der foreligger ikke noget om børn 

evt. støttes højere end f.eks. de 20-25 årige. KUN folkeoplysende aktiviteter medtages, ikke socialt samvær eller andre aktiviteter. Der er afsat i alt kr. 2 

mio. ekstra til fordeling til de, som opfylder kravene. Positivt, men vanskeligt at overskue om pengene i rammen kan fordeles efter de fremsatte nøgler. 

De supplerende tilskud afløses af 4 puljer, som søges individuelt med særskilt ansøgningsskema. Generelt og helt overordnet er supplerende tilskud 

samlet reduceret med 3,5 mio. Tilskud og kørsel til lønnede trænere bortfalder helt, der bibeholdes en slags munderingspulje til ulønnede ledere og 

instruktører. Transporttilskud udbetales kun ved transport ud over kommunegrænsen og må forventes kraftigt reduceret, da der i oplægget samlet 

set er færre penge, og ikke som i dag begrænsninger for tilskud til de over 25 årige. Tilskudsprocenten på 80% til uddannelse, kurser og rejse vil også 

være meget usikker, da det er uvist, hvordan den årlige reducerede puljeramme fordeles og antallet af foreninger, der løbende vil gøre brug af puljen.  

Supplerende tilskud foreslås som tilskudspuljer med en fast årlig puljeramme på kun kr. 2,75 mio., der fremover skal ansøges og fordeles specifikt. 

Tilskudsprocenten er i dag kendt på forhånd, men vil fremover afhænge af, hvormange der løbende årligt ansøger den samme reducerede puljeramme. 

Intet er på nuværende tidspunkt endeligt fastlagt. Dette er alene KFU’s udspil til folkeoplysningsudvalget og foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

FUF indgår i en positiv dialog, og vil arbejde for bedst mulige forhold for medlemsforeningerne og specifikt for tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter. 

FUF mener, at både god uddannelse, anerkendelse af lederes frivillige indsats, et rimeligt medlemstilskud samt adgang til nødvendige faciliteter til en 

rimelig pris med et fornuftigt og mærkbart lokaletilskud, er en nødvendighed for at opretholde et bredt, stærkt og mangfoldigt foreningsliv i alle dele af 

kommunen. FUF imødeser med glæde en forenklet administration og et overskueligt tilskudssystem med en let tilgang til tilskudsansøgninger og tilsyn. 

KFU inviterer alle foreninger til orienterings- og dialogmøde om høringsmaterialet og den kommende tilskudsordning, torsdag den 31/5. 

Høringsperioden er fra 14. maj til 20. juni 2018 
HUSK AT INDSENDE HØRINGSSVAR 
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