
   

Frederikshavn Ungdoms Fællesråds kommentarer til KFU’s beslutning om puljer under 
folkeoplysnings-midlerne. 

Indledningsvis vil vi fremhæve, at FUF støtter op om en aktiv og målrettet kultur og fritidspolitik. En politik bør være 
aktiv og et politisk redskab, der efterleves i løbende dialog imellem brugere og politikkere. 

Dog vil vi også nævne, at FUF ikke er umiddelbart begejstret for puljer til foreningslivet, men hellere ser mere 
generelle støtteordninger. Puljer er administrativt tunge og svære at arbejde med for frivillige foreninger. Puljer kan 
ofte give en skæv og ikke altid retfærdig fordeling af midler fremfor generelle procentvise tilskudsordninger. 
Overordnet er puljer meget krævende at arbejde med for den enkelte forening, måske særligt i de mindre klubber og 
foreninger, hvor bestyrelser og ledere ikke altid har flere års erfaring med de komplekse administrative processer. 
Puljers fortolkninger kan også være vanskelige at agere indenfor. 

Når det er sagt, vil vi naturligvis gerne komme med vores input til Talentpuljen og Visionspuljen. Vi vil også til 
allersidst tillade os at foreslå en genovervejelse af ansøgningskriterierne for den allerede igangsatte Transportpulje.  

Kommentarer til TALENTPULJEN: 

I beskriver at formålet med Talentpuljen iht. Folkeoplysningsordningen lyder: ” Målet med puljen er at fremme 
talentudvikling for unge under 20 år. Alle foreninger, der har særlige talentindsatser kan komme i betragtning efter 
ansøgning.” 

Vi forstår ikke den nævnte grænse på 20 år, som ikke bruges andre steder i støtteordningen, hvor man indenfor 
folkeoplysningsordningen opererer med 18 og 25 år. Ønsker man at støtte talentudvikling, bør man lægge sig på en 
af disse aldersgrænser. FUF ser gerne grænsen ved 18 år – evt. de 25 år, som anvendes i folkeoplysningsloven. 

FUF ser også gerne en bred fortolkning af TALENT og støtte hertil. Derfor bør det præciseres og defineres, hvad KFU 
anser som talent. Dette kan være et kulturtalent indenfor billedkunst, musik eller teater, en dygtig spejder, en 
idrætsudøver eller børn og unge med sproglige færdigheder eller særlige sociale kompetencer, som kan lede og 
udvikle foreningsarbejdet. Dette er vanskeligt at se ud fra oplægget og vil kræve nærmere definition eller kompetent 
vejledning fra f.eks. fritidskonsulenten. Er der tale om videreførelse af talentklasserne, hvor der oprindeligt var lagt 
op til at lave klasser med fokus på naturvidenskab, sprog, musik- og kunst, i det hele taget talenter over en bred kam. 

Som et krav for at komme i betragtning bør foreningerne have en defineret talent indsats. Det bør overvejes, om 
tilskud skal gives til enkeltpersoner, eller tilskuddet skal fordeles til større enheder/klubber, og ud fra hvilke kriterier 
skal talentet vurderes. Det kunne også gives til samarbejde imellem flere klubber og foreninger. Den *særlige 
talentindsats”, som KFU kræver for at komme i betragtning som et talent er jo bred og bør defineres af ansøgeren. 

Uanset tolkningerne på ovenstående talent-definitioner, tager FUF herefter udgangspunkt i de stillede spørgsmål i 
fremsendt oplæg, og noterer:  

Er talentudvikling for alle typer af foreninger i Frederikshavn Kommune, både sport- og kulturforeninger? Ja, 
eftersom puljen ligger under Tilskudsordningen 

Er der særlige vilkår, som skal opfyldes, før der er tale om talentudvikling? JA 

Skal ansøgningen inkludere semiprofessionel eller professionel assistance? JA 

Kan foreningerne søge løbende i denne pulje, eller skal det afgrænses til bestemte ansøgningstidspunkter? FUF 
foreslår, at der kan søges 2 gange årligt i hhv. en vinter- og en sommerpulje, for at tilgodese forskellige talenttyper 
med hjælp til professionelle eller semiprofessionelle honorarer, f.eks. tilskud til trænere, gæsteforelæsere, gæste 
dirigenter, forbilleder eller andre personer som har udlevet deres talent, som kan give inspiration og dele ud af sin 
viden til udvikling af kommende talenter indenfor mange forskellige klub og foreningsområder. 



Kan puljen ansøges til talentudvikling som er igangsat, eller som er en indsat, der løber over flere år? Talentpuljen 
kan søges til kommende udviklingsprojekter, med en løbetid på max 2 år. Herefter må et udviklingsprojekt antages 
at være færdigudviklet, ellers må andre bidragsydere ansøges til videre udvikling. Et fornyet forløb kan så ansøges. 

Skal der stilles specifikke krav til budget/regnskab ved støtte?  JA, budget og efterfølgende indsendelse af regnskab 

Skal der sættes beløbsgrænser på ansøgningerne? Ikke nødvendigvis, da der søges årligt 

Skal der stilles krav til egen-/medfinansiering? JA 

Skal der udarbejdes ansøgningsskema? JA  

Hvad skal dette minimum indeholde? Et åbent ansøgningsskema med minimumskrav, beskrivelse i prosa, budget, 
egenfinansiering, øvrig medfinansiering, målsætning (klare mål og forventning om udvikling), tidsramme. 

Sluttelig er det vigtigt at påpege, at professionel og semiprofessionel talent allerede nu løbende støttes igennem 
økonomiudvalgets markedsføringspulje på op imod en mio. kr. årligt til kommunens større idrætsklubber. Når der 
tales talentudvikling, ser FUF gerne, at der støttes bredt indenfor børne- og ungdomstalenter til et vist niveau, hvor 
større og mere professionelt drevne organisationer kan tage over. FUF ser helst at folkeoplysningsmidlerne 
anvendes indenfor det brede frivillige foreningsarbejde, hvor alle fritidsinteresser ligestilles tilskudsmæssigt. 

Tidligere har den kommunale fritidspolitik meget fornuftigt skelnet imellem bredde-aktiviteter, talent-udvikling og 
professionel-elite. Med gradvis overgang til støtte udenfor det frivillige folkeoplysningsområde. 

Vi mener også, at det bør overvejes om tilskud kan gives til enkeltpersoner eller tilskuddet skal fordeles til større 
enheder/klubber, samt om det også kan gives til samarbejde imellem flere klubber og foreninger. 

FUF foreslår at KFU evaluerer puljeordningen efter første år i dialog med FOU og øvrige paraplyorganisationer, gerne 
også det etablerede foreningsliv. 

Kommentarer til VISIONSPULJEN: 

Visionspuljens formål beskrives i Tilskudsguiden som at skulle ”understøtte nye visioner på området”. I anmodningen 
om input indsættes teksten fra de fire fokuspunkter i visionen. Ud over dette, har FUF dog svært ved at se forskel på 
en visionspulje og den eksisterende udviklingspulje. Udviklingspuljen er ”en gammel kending” i folkeoplysningen. 

FUF anerkender, at KFU ønsker at have fokus på frivillighed, stolthed, fællesskab samt lokalliv og nytænkning, men 
har meget svært ved at se, hvordan disse begreber kan sættes i sammenhæng med en konkret pulje under FOU.  

FUF mener ikke, at VISIONSPULJEN skal tages af midler til det folkeoplysende frivillige foreningsarbejde, i stedet bør 
en kommunal VISIONSPULJE dækkes ind af flere politiske udvalg og være en del af byrådets og økonomiudvalgets 
budget. Ord som anderkendelse og synlighed bør ses i en større politisk sammenhæng end fagudvalg og 
folkeoplysningsudvalg. Frivillighed, stolthed, fællesskab og lokalliv ansøgt i et skema synes diffust, bør gentænkes. 

Beløb fra en VISIONSPULJE bør nødvendigvis ikke uddeles hvert år, men når det rigtige projekt er der. Der bør være 
flere foreninger og interessenter involveret i at fremsende en visionsansøgning, f.eks. paraplyorganisationer og/eller 
sammenslutninger af flere klubber og fællesskaber til eksempelvis landsdelsprojekter, store turneringer, det vil sige 
arrangementer, der involverer større grupper på tværs samt ideer og projekter, som både skaber nytænkning, men 
også rækker ud i fremtiden, og som kan have større kommerciel betydning i større dele, om ikke hele, kommunen. 
Det er at have en VISION. Det er svært at se, hvor de 4 KFU visionsbegreber kan sættes i en konkret puljeansøgning. 

Derfor er det ikke midler fra FOU-området, men er en bredere kommunal indsats, hvorfor det også kræver et større 
politisk fokus. Eksempler på emner i VISIONSPULJE kunne være Foreningsfestival, Tordenskjoldsdage, Rødspættecup, 
Coast2coast, Palmestranden, Landsbyløbet, udvikling af havnene/strandene, etablering af multicenter, etablering af 
fritidsområder, landsbyudviklingsprojekter m.m.  

Til de mindre ”daglige foreningsvisioner” er der jo allerede etableret en UDVIKLINGSPULJE, hvor ideerne og 
nytænkning fra enkeltpersoner og foreningslivet finansieres under FOU. Udover det, mener FUF også, at 
Landdistriktspuljen kan være yderst relevant i forhold til visionens fokuspunkter.  

Antallet af puljer på den kommunale hjemmeside er allerede meget stort og ret uoverskueligt for den lille forening. 



Som nævnt indledningsvist, vil vi gerne have lov at nævne TRANSPORTPULJEN, som allerede er indført. FUF vil gerne 
foreslå at genoverveje fordelingen af midler og kriterier herfor. Begreber som ekstraordinære og store 
transportomkostninger og lange afstande er relative og derfor vanskelige at forholde sig til i den enkelte forening.  

I stedet foreslår FUF, at den økonomiske ramme i puljen fordeles procentvis til ALLE de klubber og foreninger, som 
har søgt puljen med deres godkendte transportomkostninger for foreningsarrangeret transport for støtteberettigede 
medlemmer, uanset om det er transport til idræt eller til idebetonet børne- og ungdomsarbejde.  

Dette har i tidligere ordninger fungeret fint og vil over tid give foreninger en viden om en given omtrentlig 
procentsats, man derfor til en vis grad kan budgettere efter. Dette vil være administrativt lettere og samtidig sikre en 
vis stabilitet i udbetalingerne år for år, fremfor eventuelt et blankt afslag.  

Der kan indføres minimums og maksimums grænser for ansøgningsbeløbet til foreningsetableret transport, ligesom 
der bør fastlægges præcise kriterier for hvad der kan ansøges om tilskud til. Det har stor betydning for foreningerne, 
når et arrangement planlægges og udbydes til medlemmerne at kende en omtrentlig transportomkostning, fremfor 
man efterfølgende enten skal udbetale eller opkræve penge fra det enkelte medlem, alt efter om man efter en årlig 
sagsbehandling får penge til afholdte arrangementer fra transportpuljen eller ej. FUF deltager gerne i dialog herom. 

 

Tak for FUF fik lov til at bidrage i dialogen, FUF stiller sig meget gerne til rådighed for yderligere kommentarer, 
uddybende forklaringer eller en direkte dialog indenfor området. På forhånd tak. 

FUF’s styrelse, d. 31/7 - 2020 

 

  


