
  
 

 

 

Fælles orientering til FUF og Idrætssamvirkets medlemsforeninger. 

 

Der har op til den 1. april, hvor ansøgningerne om tilskud efter den nye Folkeoplysnings-ordning skulle 

indsendes til kommunen, været en række henvendelser til ”paraplyerne”, ligesom forvaltningen i dagene 

op til afleveringen har svaret på ca. 100 henvendelser om vejledning i udfyldelsen af ansøgningsskemaet. 

Ligeledes har enkelte foreninger valgt at ytre sig gennem pressen med betragtninger, om at den nye 

tilskudsordning burde ændres radikalt eller rulles tilbage.  

Når en ny støtteordning som Folkeoplysningsordningen med en stor kompleksitet skal implementeres, 
afføder det helt naturligt mange spørgsmål om, hvordan reglerne skal tolkes, både hos foreninger og 
forvaltning. Denne proces følges løbende af folkeoplysningsudvalget. 

FUF og IS ønsker med dette skriv at give et overblik og de områder der har været usikkerhed om, og hvor 

flere foreninger har udtrykt ønske om justeringer / ændringer. 

 

Fokusområderne kan deles op i tre blokke:  

 

I: Selve Folkeoplysningsordningen som har været gældende fra d. 01.01.2019, men som endnu ikke er 

blevet implementeret fuldt ud og hvor der har været udtrykt ønske om at ændre i prioriteringerne for 

tildeling af tilskud.  

II: Ved stikprøvekontroller i 2018 har det vist sig, at nogle foreninger uretmæssigt har fået tilskud, som der 
ikke var hjemmel til i den gældende tilskudsordning. Omfanget af disse tilskud var ikke kendt, da den nye 
tilskudsordning var i proces. Derfor kunne ingen vide, hvilke konsekvenser det ville få for de foreninger, der 
i god tro, år efter år havde indsendt deres ansøgninger og da tilsynet svigtede, fik nogle af foreningerne 
udbetalt tilskud de i virkeligheden ikke var berettiget til 

Forvaltningen har på den baggrund iværksat en opretning, så alle får det de skal efter Folkeoplysningsloven 
plus den supplerende tilskudsordning for Frederikshavn Kommune. 
Disse opstramninger har medført reduktioner i tilskuddene hos nogle foreninger, som der bør tages en 
vurdering af. Omfanget af dette vil først blive synligt efter ansøgningsfristen den 1.april, hvorfor det ikke vil 
være formålstjenligt at påbegynde lappeløsninger. 

III: Med nedlukning af alle aktiviteter, med tomme spejderhytter, idræts- og svømmehaller til følge, har 
regeringen lagt op til, at der kan iværksættes hjælpepakker, der kan neutralisere virkningerne af corona 
situationen.  

     



I: Ønsker om ændringer / tilføjelser i Folkeoplysningsordningen  
* Implementering af transport- og talentpuljerne (snarlig beskrivelse af ansøgningsprocedure og 
fordeling, som fremover foregår efter KFU’s kriterier)  
* Udendørs aktivitetsarealer sidestilles tilskudsmæssigt med lejrpladser og fodboldbaner 
* Aktivitetstimer fortsat kan optjenes ved deltagelse i aktiviteter i udlandet.  

 

II: Utilsigtede virkninger af forvaltningens praksisgenopretning 

* Opgørelse af brugen af foreningsejede og lejede lokaler - herunder omklædningsrum 
* Løntilskud til sikkerhedspersonale som f.eks. livredder, der fører fornødent tilsyn 
* Lokalerefusion til foreninger der har lejet lokaler frem til overgang for gebyrbetaling i 2019  

 

III: Hjælpepakke som følge af Coronakrisen  

* Optjening af aktivitets- og lokaletilskud: Når ikke de normale foreningsaktiviteter kan 
opretholdes, vil det berøre medlemstilskuddet og optjening af aktivitetstimer i egne og lejede 
lokaler. 
* Selvejende og fondsejede idrætsanlæg mister lejeindtægter. Det kan blive en udfordring for 
idrætsanlæggene, der har baseret deres indtægter på udlejning af timer og nu hvor lokalerne 
står tomme, mangler der indtægter til at dække de faste omkostninger. 
* Mange foreninger mangler indtægter fra kontingent og arrangementer, men skal fortsat 
betale omkostninger i egne eller lejede lokaler, som ikke kan fraflyttes eller opsiges. 
* Fremrykning af tilskud til udbetaling allerede i april 2020, eventuelt som delvis á conto på juli 
udbetalingen til foreningerne.  

Kommunen har medtaget tilskuddene i budgettet til Folkeoplysningsudvalget, hvorfor det ikke 
vil blive en ekstra omkostning for kommunekassen, hvis foreninger, spejdere og anlæg fortsat 
kan modtage det normale niveau for deres tilskudsudbetalinger.  

 

FUF og Idrætssamvirket arbejder hver dag stenhårdt på, at bevillingerne bliver ligeligt fordelt efter 

Folkeoplysningslovens ånd, og at der ikke er nogle foreninger og aktivitetstyper, der bliver ramt urimeligt 

hårdt.  

Men det er naturligt at flere års reduktioner på tilskudsrammen også vil ændre tilskudsgrundlaget ved 

indførelse af reviderede kriterier i en ny støtte ordning. 

 

I forsøget på at opnå forståelse for vores forslag, har vi aftalt et møde med Center for Kultur og 

Borgerservice, som ud over forvaltningschefen, får deltagelse af formand og næstformanden for KFU, 

formanden for Folkeoplysningsudvalget samt formændene for FOU og IS. 

Mødet vil blive afholdt hurtigst muligt i én af de første dage efter ophævelse af møderestriktionerne.  

 

Formålet med mødet er at få klarhed over administrationsgrundlaget og at lægge en plan for, hvordan der 

hurtigst muligt gennemføres en evalueringen af Folkeoplysningsordningen. 

  

Vi håber, at du har fået et lidt bedre indblik i, hvad ”paraplyerne” arbejder på at få gennemført.  

Samtidig ønskes du og din forening en rigtig god påske – og vi alle snart kommer på den anden side af 

Corona virussen. 

 

De bedste hilsner  

Henrik Carlsen, FUF og Tommy Thomsen, IS 


