
   

Frederikshavn Ungdoms Fællesråds kommentarer til KFU’s høringsmateriale vedrørende 
selvejende haller og institutioner 

Indledningsvis vil vi fremhæve, at FUF støtter op om et tæt samarbejde og en løbende opfølgning af driftsaftalerne 
med selvejende haller og institutioner, det er vigtigt, at der sker et løbende vedligehold og forbedring af anlæggene, 
så pludselige økonomiske udfordringer undgås. Samtidig er det vigtigt, at en løbende budgetopfølgning finder sted, 
så der ikke tilflyder flere penge end oprindeligt aftalt, dvs. når f.eks. lån udløber, så nedsættes kommunale 
driftstilskud tilsvarende. FUF ser gerne, at KFU løbende har øje for optimering og nye investeringer, som kan bringe 
de kommunale fritidsfaciliteter op på et tidsvarende attraktivt niveau, og man tillige får fornuftigt økonomisk politisk 
råderum til at igangsætte nye projekter og ikke opleve at fastlåse økonomien i allerede etablerede fritidsfaciliteter. 

Midler udefra. 
Derfor bør der ligge en forpligtigelse til, at der indenfor de tildelte økonomiske rammer gøres en indsats for at skaffe 
udefrakommende midler fra eksterne fonde og tilskudspuljer oveni de bestående - og gerne faldende - kommunale 
tilskud. Der bør stilles tydelige krav om at optimere faciliteter på energiområdet, omkring styrket brugeroplevelse af 
faciliteterne og gerne nye tidsvarende tiltag, rettet imod unge brugere og nye aktivitetstyper og aktivitetsformer. 

Løbende optimering, nye brugergrupper og lokale kraftcentre. 
FUF ser gerne en yderligere forpligtelse for selvejende haller og institutioner, der modtager kommunale tilskud, at 
der pålægges en forpligtigelse til aktivt at lægge lokaler til nye brugergrupper, således at der etableres lokale 
kraftcentre, som kan løfte et områdes bredde i foreningslivet og udbudte fritidsaktiviteter. Her kunne f.eks. arbejdes 
med adgang for spejdere, FDF-kredse, nye børne- og unge-grupper, adgang for bibliotekets aktiviteter, kultur, teater, 
rollespil, hobbyaktiviteter, moderne borgerhuse for aftenskole aktiviteter og meget andet tidsvarende foreningsliv.  

Mere ligelig fordeling af driftstilskud. 
Med de kommunale penge skulle gerne følge en forpligtigelse til at opfylde lokalområdets behov for mangeartede 
bredde-aktiviteter for såvel børn som unge, familier og ældre borgere. Som sagt, et moderne forsamlingshus med et 
væld af brugere og fritidsaktiviteter under fælles tag. Dette vil efter FUF’s holdning give bedst ”value for money”. 
FUF ser gerne, at der i fremtiden også bliver mulighed for indgåelse af nye driftsaftaler med nye typer åbne 
selvejende institutioner på foreningsområdet, såsom kraftcentre for flere brugergrupper, og at økonomien til dette 
tilvejebringes ved en mere ligelig fordeling af udbetalte driftstilskud set over Frederikshavn Kommune som helhed. 

Øget køb af timer - reduceret tilskud. 
Med baggrund i indførelsen af gebyrmodellen som redskab til køb af haltimer til foreningsaktiviteter, vil FUF foreslå, 
at der lægges et økonomisk styringsredskab ind, som betyder, at når antallet af kommunalt købte aktivitetstimer 
stiger, så nedsættes de faste kommunale driftstilskud i takt hermed, og pengene overføres til FOU til dækning af de 
øgede omkostninger. Dette vil sikre en nødvendig økonomisk styring, idet øgede timer til selvejende institutioner 
ellers vil ramme det øvrige foreningsliv i form af nedsat aktivitetstilskud, nedjusterede puljer og et reduceret 
lokaletilskud. Det er ikke rimeligt, at foreninger og klubber med egne/lejede lokaler, der ikke har mulighed for at 
benytte de selvejende haller og institutioner, skal betale for øgede indendørs aktiviteter. Om der skal ske en 1:1 
reduktion eller om øget timeforbrug skal udløse at en mindre andel beholdes, må bero på nærmere sonderinger, 
Generelt vil øget aktivitet generere meromsætning i f.eks. cafeteria og på flere andre områder. Det må være i alles 
interesse, at faciliteter ikke står ubrugte hen, men over døgnets timer flittigt benyttes af forskellige brugergrupper. 

Visions plan skal bruges. 
Sluttelig vil FUF nævne omkring en fremtidig besvarelse af den fremsendte skabelon for KFU’s nyligt vedtagne 
visionsplan, så er det vigtigt, at den indsats, der gøres fra institutionerne, ikke kun bliver en ”papirtiger”, men at der 
gøres et reelt stykke arbejde for at videreudvikle og gennemarbejde de fremsendte notater. Ellers giver det ingen 
mening at bruge tid på det. Alt for ofte er meget visionsarbejde og udarbejdede forslag havnet ubrugte i reolen. 

FUF takker for muligheden for at kommentere på høringsmaterialet, og vi stiller os naturligvis gerne til rådighed for 
yderligere dialog, kommentarer eller uddybende forklaringer. På forhånd tak.            FUF’s styrelse, d. 22/10 - 2020 


