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LÆSEVEJLEDNING
Du sidder nu med høringsmaterialet vedr. ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frede-
rikshavn Kommune. Materialet er bygget sådan op, at der efter forordet af formand for Kultur- og 
fritidsudvalget, Anders Broholm, følger en Tilskudsanalyse udarbejdet af Center for Kultur og Fritid. 
Denne tilskudsanalyse danner grundlag for KFUs udspil i forhold til tilskudsordningen. Forslag til ny 
tilskudsordning følger lige efter tilskudsanalysen. Bagerst i høringsmaterialet præsenteres en tids-
plan, samt guide til aflevering af høringsmaterialet.   

I dette materiale forkortes Kultur- og Fritidsudvalget frit herefter som KFU, Folkeoplysningsudvalget 
som FOU og Center for Kultur og Fritid som CKF. 
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FORORD

25 års-reglen. Bøvl med indberetning. Ugennemskuelig tilskud. Det er nogle af de punkter som har 
fyldt meget og fortsat gør det for de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. 

Med dette høringsforslag til en helt ny tilskudsmodel for folkeoplysende foreninger gøres der op 
med 25 års-reglen, og der skabes et mere simpelt og gennemskueligt tilskudssystem. 

Forvaltningen har på baggrund af en sammenligning med de øvrige nordjyske kommuner lavet det-
te oplæg til en ny tilskudsordning, som vi har drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget og endvidere holdt 
et informations- og dialogmøde med FUF, IS og Folkeoplysningsudvalget. 

KFUs formål med en ændring af tilskudsordningen er:

• a) Afskaffe 25 års-reglen og sikre alle foreningerne lige vilkår, og samtidig støtte alle unge  
 under 25 år

• b) Skabe et simpelt, gennemskueligt og mindre bureaukratisk tilskudssystem, der gør det lettere  
 at være forening

•  c) Sikre, at kommunens tilskud er sammenlignelige med øvrige kommuner

• d) Der ikke i forbindelse med den ny tilskudsordning hives penge ud af tilskudssystemet,  
 dvs., at ordningen bliver et nulsumsspil samlet set. Dog ønsker udvalget, at de fremtidi- 
 ge kendte besparelser i kommune (1 % årligt) indarbejdes i modellen, således foreningerne har  
 kendskab til de økonomiske rammer, og at der dermed skabes stabilitet.

Vi ser frem til at høre jeres kommentarer og inputs til høringsmaterialet. Det er vigtigt for os at høre 
fra jer, uanset om I er tilfredse med udkastet eller har ændringsforslag.  

Der vil blive afholdt dialogmøde i d. 31 maj, hvor jeg håber mange vil møde op og give sit besyv 
med. 

Det er KFU’s hensigt at træffe beslutning om et nyt tilskudssystem kort efter sommerferien. Vi kan ikke 
have usikkerhed om tilskudsordningen over lang tid, så derfor har vi nu et vindue til ændringer, som 
vi snart skal have lukket igen, så der er ro og stabilitet for foreningerne. 

På vegne af Kultur- og Fritidsvalget

Anders Broholm
Formand for KFU
9. maj 2018
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TILSKUDSANALYSE
Sammenligningsanalyse af de nordjyske kommuners tilskudsordninger 

i forhold til tilskudsordningen for Frederikshavns Kommune

Center for Kultur og Fritid 2018
Baggrundsanalyse til høringsmaterialet
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Center for Kultur og Fritid (CKF) påbegyndte i starten af 2018 en undersøgelse af de nordjyske 
kommuners brug af 25 års-reglen. I denne undersøgelse samlede og sammenlignede CFK alle 
kommunernes tilskudsordninger. I forbindelse med dette arbejde erfarede CFK, at forskellene i kom-
munernes tilskudsordninger rækker langt ud over blot denne regel. Særlig omfanget af de forskelli-
ge tilskudsmuligheder er markant. 

Efter gennemgangen af tilskudsordningerne stod det endvidere klart, at Frederikshavn Kommune på 
en lang række områder har regionens mest favorable tilskudsmuligheder. Det kan vi være stolte af, 
men vi må også erkende, at de høje tilskud hverken afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og 
ej heller kan aflæses direkte i foreningernes medlemstal. Derfor tog CKF initiativ til at indsamle, via 
kommunekontakt, de økonomiske tilskudsrammevilkår på foreningsområdet, for herefter at udarbej-
de en regional sammenligning. 

På baggrund af bl.a. centrets egne analyser af tilskudsordningerne, rammevilkårssammenligningen, 
analyser fra DIF og Idrættens Analyseinstitut og kommunernes medlemstal, har CFK forfattet denne 
tilskudsanalyse, der kan anvendes til at kvalificere debatten om Frederikshavn Kommunes tilskuds-
ordning. 
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FREDERIKSHAVN KOMMUNES TILSKUDSORDNING ER PRIMÆRT 
UNDERSTØTTET AF SEKS SØJLER

Et aktivitetstilskud 
(udregnet på time-
basis), der gives til 

foreningerne når de 
aktiverer en ung under 

25 år. 

Tilskud til uddan-
nelse af ledere og 
instruktører. Her 
ydes tilskud på 80 

% af kursusforbudne 
udgifter, fx kursusge-

byrer, opholdsudgifter 
samt transportudgifter 
med billigste offentlige 
transportmiddel. Der er 
et max på 8000 kr. pr. 

år pr. person. 

Et pligtigt lokaletil-
skud, der som ud-

gangspunkt ydes med 
henholdsvis 60 % af 
forbrugsudgifterne 

og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgif-
ter. Udgør deltagerne 
over 25 år mere end 
10 % af det samlede 

medlemstal, nedsættes 
lokaletilskuddet for-

holdsmæssigt, svaren-
de til disse deltageres 
andel af det samlede 
antal deltagere. Det 

er denne nedsættelse 
der i defineres som 25 
års-reglen (mere om 

denne senere). 

Et træner og instruk-
tørtilskud der som ud-
gangspunkt maksimalt 
kan udgøre 40 % af 

de tilskudsberettigede 
medlemmers kontin-

gentbetaling. Ulønnede 
trænere/instruktører 
kan honoreres med 

tilskud på 80 %. Der er 
et maksimalt udgiftsloft 
på 3.000 kr. Såfremt 
foreningens medlem-
mer over 25 år udgør 

mere end 10 % af 
foreningen som helhed, 
nedsættes træner- og 

instruktørtilskuddet for-
holdsmæssigt, svaren-

de til disse medlemmers 
andel af det samlede 

antal medlemmer.

Transporttilskud 
ydes som udgangs-
punkt med 40 % af 
de tilskudsberettige-
de transportudgifter. 
Såfremt foreningens 
medlemmer over 25 
år udgør mere end 
10 % af foreningen 

som helhed, nedsæt-
tes transporttilskuddet 

også her forholdsmæs-
sigt, svarende til disse 

medlemmers andel 
af det samlede antal 

medlemmer. 

Anlægspuljen og 
udviklingspuljen. 

Anlægningspuljen kan 
søges akut året rundt. 
Foreninger kan søge 
Folkeoplysningsud-
valget om tilskud via 

anlægspuljen til reno-
vering og ombygning. 
Foreninger kan også 

søge Folkeoplysnings-
udvalget om tilskud via 
Udviklingspuljen til nye 

initiativer. 
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OBSERVATIONER UDLEDT AF TILSKUDSANALYSEN

På baggrund af tilskudssammenligningerne i 25 års-reglen og tilskud for kommunerne i Nordjyl-
land, kan det konkluderes, at Frederikshavn Kommune opererer med en tilskudsordning, der på flere 
måder giver foreningerne en række muligheder for at søge tilskud, der ikke findes i resten af Nord-
jylland. Det er observationerne af disse, der primært af omdrejningspunkt for denne tilskudsanalyse. 
Der er gjort fire væsentlige observationer, som CFK i denne rapport har kigget nærmere på: 

Nogle kommuner arbejder med medlemstilskud fremfor aktivitetstilskud. Blandt 
andre Mariagerfjord, Thisted og Jammerbugt. En gennemgang af Frederikshavns 
Kommunes nuværende model med aktivitetstilskud, er derfor undersøgt.

Frederikshavn Kommune er den eneste kommune der giver støtte til aflønning af træ-
nere og ledere. Denne tilskudsanalyse undersøger de økonomiske effekter af dette 
tilskud i forhold til kommunens tilskudsramme.

Kun Frederikshavn og Hjørring Kommuner giver transporttilskud. Der synes også en 
tendens til, at Frederikshavn Kommune har højere maksbeløb på, hvad en forening 
kan få fx i kursustilskud, end de andre kommuner.

I forbindelse med sammenligningen af 25 års-reglen, og lokaletilskud på tværs af 
kommunerne, må det konkluderes, at den model Frederikshavn Kommune praktise-
rer, er blandt de mest restriktive af alle. Kun Morsø Kommune modregner foreninger-
ne hårdere ved at have medlemmer over 25 år, end Frederikshavn Kommune gør . 
Til gengæld giver Morsø Kommune som udgangspunkt en tilskudsprocent på 75%. 
Konsekvenserne af en 25 års-regel kan være, at foreningslivet over 25 år hæmmes. 
Endvidere er der risiko for, at ungdomsafdelingerne i foreninger med høje med-
lemstal over 25 år, også rammes indirekte. I denne tilskudsanalyse kigges der se-
nere nærmere på 25 års-reglen, og hvilke muligheder der er for at regulere/fjerne 
denne. Endvidere gives der et bud på, hvorfor de andre kommuner i regionen kan 
operere med lempeligere lokaletilskudsmodeller, og hvordan vi lærer af dette. 
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Administrationen af kommunens aktivitetstilskud er meget omfangsrig. Foreningerne pålægges en 
ekstra opgave med at udregne aktivitetstid. Endvidere er reglerne for, hvornår noget er aktivitetstid 
meget vide. Fx betragtes planlægning og omklædning som en aktivitet. Ligeledes tynges forvalt-
ningen af en ekstra opgave, da der skal føres tilsyn med, at foreningerne opgiver tiderne korrekt. I 
dag er tilskuddet afhængig af, hvor mange aktivitetstimer det enkelte medlem, under 25 år, har haft. 
Foreningerne skal selv indrapportere, hvor mange timer de har aktiveret et medlem. Der er således 
indikationer på, at ikke alle foreninger indberetter et retvisende aktivitetstimetal. 

Omlægger kommunen derimod aktivitetstilskuddet til et medlemstilskud, der automatisk bliver frigi-
vet, pr. betalende medlem, der ikke er i kontingentrestance, elimineres forholdene med den bureau-
kratiske indrapportering, og tilsynsopgaven reduceres. Medlemstilskuddet kan stadig differentieres 
i forhold til medlemstypen (hvis dette ønskes). En anden fordel ved denne konstruktion er, at en 
forening nemt belønnes, når et medlem har betalt kontingent. I teorien kan en udøver være inaktiv, 
men kontingentbetalende, og dermed frigive medlemstilskuddet. Det må dog formodes, at få privat-
personer har interesse i at betale for kontingenter, de ikke benytter. Dog skal der udformes en model 
således, at medlemstilskuddet står i fair kontrast til et medlems samlede kontingentsum. 

Hvis det ønskes at omlægge aktivitetstilskuddet til et medlemstilskud må det naturligvis diskuteres, 
hvordan beløbsstørrelsen på det nye medlemstilskud til bestemmes. Selvom kommunen omlægger 
fra aktivitetstilskud til medlemstilskud, kan det stadig besluttes at lave forskellige medlemstilskud alt 
afhængig af fx aktivitetstypen, faktiske aktivitetstimer eller alder. 
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Fra tilskudsanalysen ved CKF, hvad hver kommune specifikt giver i aktivitets- eller medlemstilskud. 
Denne viden har CFK anvendt til at kvalificere Frederikshavn Kommunes position i forhold til de 
øvrige nordjyske kommuner. 

På baggrund af de udregnede sammenligningsresultater ses det, at Frederikshavn Kommune har en 
ramme på 4.376.001,-. Det betyder, at det i gennemsnit koster cirka 324 kr. at understøtte et med-
lem under 25 år, via aktivitetstilskuddet. Det betyder også, at Frederikshavn Kommune i gennemsnit 
bruger 58,4 kr. mere pr. medlem under 25 år i aktivitetstilskud end regionsgennemsnittet, ser man 
på den afsatte ramme.  

SÅDAN GJORDE CKF - METODEFREMGANG

CFK har bedt de nordjyske kommuner om at oplyse hvor stor en del af deres samlede tilskudsbudget, der spe-
cifikt går til aktivitets- eller medlemstilskud. For at gøre tallene sammenlignelige, er der korrigeret for kommu-
nernes forskellige indbygger- og medlemstal. Dette ved at finde de enkelte kommuners udgifter pr. borger u. 

25 år og pr. aktivt medlem u. 25 år. Således opnås der overblik over, hvad det ”koster” den enkelte kommune 
at understøtte et aktivt medlem. 

Tal anvendt:
Kommunernes antal af medlemmer i 2016 u. 25 år hentet fra Medlemstal.dk 

 Befolkningstal af borgere u. 25 år i 2016, hentet fra Danmarks Statistik. 

 Kommunernes oplyste budgetramme til aktivitets- eller medlemstilskud

AKTIVITETSTILSKUD - SAMMENLIGNINGSRESULTAT
       
   RAMME   PR. UNG/U25  PR. MEDLEM/U25

BRØNDERSLEV  3.637.018  350,2184  301,702

FREDERIKSHAVN 4.376.001  289,3033  323,7885

HJØRRING  5.198.568  285,4317  395,3584

JAMMERBUGT  454.750   42,77182  52,07856

MARIAGERFJORD 1.714.000  145,2542  197,8758

MORSØ   1.917.000  348,1024  431,854

REBILD   1.588.500  181,2735  227,5788

THISTED   3.627.600  297,1738  305,3535

VESTHIMMERLAND 2.087.008  198,6681  210,7025
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Det primære formål med Folkeoplysningsloven på foreningsområdet er at yde støtte til aktiviteter for 
børn og unge under 25 år samt at stille offentlige faciliteter vederlagsfrit til rådighed. Da kommu-
nerne ikke kan stille faciliteter til rådighed for alle typer af aktiviteter, er der indføjet en bestemmelse 
om, at kommunerne skal yde tilskud til en del af driftsudgifterne, såfremt foreningen selv ejer eller 
lejer lokaler. 

Det fremgår af loven, at omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes for-
holdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede deltagerantal. Her viser det sig, at 
de nordjyske kommuner agerer og forvalter med meget forskellige udgangspunkter.

Hvis en kommune ønsker at reducere lokaletilskuddet til foreninger, der har voksne medlemmer over 
25 år, kan kommunen benytte 25 års-reglen som et “håndtag”, der giver mulighed for at nedsætte 
tilskuddet.

En ulempe ved denne regel er, at en forening kan få reduceret lokaletilskuddet, alene fordi den får 
flere medlemmer over 25 år. Der er således intet incitament for denne forening til at igangsætte 
aktiviteter for voksne. Tværtimod presses foreninger med voksne medlemmer til at forsøge at oprette 
selvstændige ”voksenforeninger” for at forhindre, at tilskuddet til børn og unge reduceres. Dette 
scenarie er allerede ved at blive virkelighed i Frederikshavn Kommune, hvor nogle foreninger med-
deler, at de vil bryde op i små foreninger, for ikke at blive reduceret i tilskudsmidler. Ofte er Frede-
rikshavns Kommunes bevarelse af 25 års-reglen til diskussion i medierne. Ligeledes må kommunen 
erkende, at én af årsagerne til at vores medlemstal over 25 år er faldende, kan skyldes denne regel. 
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GOLF- OG RIDEKLUBBERNE 
– EN BARRIERE FOR FJERNELSE AF 25 ÅRS-REGLEN 

I forbindelse med gennemgangen af tilskudsordningerne, tegnede der sig hurtigt et billede af, at de 
andre nordjyske kommuner eksplicit har særregler for lokaletilskud til golfklubber og rideklubber. 
Disse kommuner benytter sig særligt af § 26 i folkeoplysningsloven der sikrer, at ”Kommunalbesty-
relsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en 
lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller 
lejrpladsens, anvendelse i øvrigt”. Denne nedsættelse kan implementeres på forskellig vis. Nogle 
kommuner giver ikke tilskud til stald, nogle giver ikke tilskud til udenomsarealer med videre. 
I forbindelse med, at CFK indhentede oplysninger om de økonomiske tilskudsrammer, bad vi derfor 
de andre kommuner specifikt at svare på spørgsmål vedrørende golf- og rideklubber. Her spurgte 
vi blandt andet om: 

Intentionen var, at det via de modtagne kommunebesvarelser blev muligt at se forskellene og ef-
fekterne af, at Frederikshavn Kommune ikke har restriktioner på lokaletilskuddet til golf- og ride-
klubberne.  Konklusionen er, at Frederikshavn Kommune i forhold til de andre kommuner i regionen 
giver 316.643,- i gennemsnit for en rideklub, mod regionsgennemsnittet på 132.952,-. I forhold til 
Frederikshavn Kommunes tre golfklubber er forskellen endnu mere markant. Her koster det i gen-
nemsnit de andre nordjyske kommuner 34.219,- i lokaletilskud at støtte en golfklub, hvorimod en 
golfklub i Frederikshavn Kommune i gennemsnit koster 295.686,-. 
Tallene bliver endnu mere iøjnefaldende hvis det undersøges, om de højere tilskud, også konver-
teres til flere unge udøvere. Et sammenligneligt eksempel med Hjørring Kommune i forhold til ride-
klubberne afslører dog, at denne sammenhæng ikke forefindes. 

• Hvor mange henholdsvis golfklubber og rideklubber har den pågældende kommune?
• Hvad giver kommunen i lokaletilskud til de enkelte klubber? 
• Hvad er deres totale (drifts)udgifter til henholdsvis golf- og rideklubberne?

I ovenstående eksempel ses det, hvordan nabokommunen Hjørring Kommune, med samme antal 
klubber, og for cirka 1/5-del af midlerne, kan engagere over 30 % flere unge u. 25 år til ridning 
end foreningerne i  Frederikshavn Kommune formår. 

    HJØRRING KOMMUNE          FREDERIKSHAVN KOMMUNE           FORSKEL

ANTAL AF RIDDEKLUBBER                   8                  8   -

GENNEMSNITLIG UDGIFT                           67.600            316.643                                     -249.043,- 
PR. RIDEKLUB                      PR. KLUB 

ANTAL MEDLEMMER U. 25 ÅR.                 648                442         - 209 aktive
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FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ÅBNER EN DØR

Ligesom alle de andre kommuner kan Frederikshavn Kommune benytte sig af § 26 i folkeoplys-
ningsloven. Frederikshavn Kommune har dog endvidere nu muligheden for at bringe §26 stk. 2 i 
spil, der foreskriver at; ”kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne 
til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet 
passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.” Center for Kultur og Fritids indhente-
de data på golf- og rideklubberne sikrer, at kommunen kan dokumentere og argumentere for, hvad 
det i gennemsnit koster at drive henholdsvis en golf- og rideklub i Nordjylland. Denne viden kan 
anvendes til, på objektiv vis, at nærme sig egnsudgifterne, hvis der træffes politisk beslutning herom. 

Hvis det politisk ønskes at implementere særregler, ligesom de andre nordjyske kommuner, der 
bringer de lokaleudgifterne til golf- og rideklubberne ned på regionsgennemsnittet, vil dette med 
udgangspunkt i  lokaletilskudsrammen for 2017 kunne give en besparelse på 1.968.939,26 kr. 
Denne besparelse kan udvalget vælge at indkassere som en besparelse, eller kanalisere den ud til 
andre tilskud. 

Udvalget kan dog også, ved at låse maksbeløbet til golf- og rideklubberne fast på det nuværende 
regionsgennemsnit, helt fjerne 25 års-reglen for blot 7.430,92 kr. Årsagen til at det tidligere har 
været vanskeligt at fjerne 25 års-reglen har været, at det ville koste 7.441.859,52,-. Dette skyldes, 
at netop udgifterne til golf- og rideklubberne, ville stige yderligere hvis 25 års-reglen fjernes. 

Processen for at fjerne 25 års-reglen er derfor simpel. Lås golf- og rideklubberne fast på et gennem-
snitsniveau, og fasthold dette niveau, når 25 års-reglen suspenderes. Denne manøvre vil stort set 
blive et nulsumsspil. Det kan endda, uden de store økonomiske konsekvenser være, at KFU ønsker, 
at golf- og rideklubberne skal modtage x-antal procent over gennemsnittet. Således vides det med 
kvalificeret sandsynlighed, at selvom der er blevet beskåret, er den overordnede ramme stadigvæk 
x-antal procent over regionsgennemsnittet.
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE TOPPER DE ØKONOMISKE TILSKUD

Frederikshavn Kommune giver udover den lovpligtige støtte til lokaler, aktiviteter og den folkeop-
lysende udviklingspulje, også supplerende tilskud i form af transporttilskud, træner- og instruktør-
tilskud og tilskud til uddannelse af ledere og instruktører. I sammenligningen mellem kommunerne 
kan det konstateres, at Frederikshavn Kommune er den eneste kommune, der giver trænertilskud 
(herunder indirekte lønning) til foreningerne. Hertil er udgiften 3.988.498 kr. (2017). Også I forhold 
til transporttilskud skiller Frederikshavn Kommune sig ud. Her er kommunen blot den éne af to kom-
muner med sådan et tilskud. Endvidere giver kommunen mere end dobbelt så meget i tilskud, som 
den anden kommune med tilskuddet, Hjørring Kommune. Størstedelen af de nordjyske kommuner 
yder Leder- og Instruktørtilskud. Frederikshavn Kommune udbetaler her 762.682 kr. til foreningerne. 
Mere end 4 gange så meget som gennemsnitsudbetalingen for en nordjysk kommune. 

        Leder- og instruktørtilskud        Trænertilskud         Transporttilskud 
Frederikshavn         762.682                  3.988.498             1.554.610
Brønderslev                            -                                       -          -
Morsø           52.000                            -                      -
Mariagerfjord         316.000    -          -
Jammerbugt         152.000    -          -
Vesthimmerland               -    -          - 
Hjørring         595.844                -                        629.864
Rebild          109.200    -                      -
Thisted           120700                -                    -
   
Gennemsnit / u Fred. indregnet     168.218 kr.              0 kr.   629.864 kr. 
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Det er dokumenteret, at Frederikshavn Kommune har tre, ikke lovpligtige, supplerende tilskudsmu-
ligheder. For de supplerende tilskud kommunen har, indtages der en økonomisk førerposition. Deri-
mod kan det ikke dokumenteres, hvorvidt disse specifikke tilskud, og udgifterne på over 5 millioner 
kroner hertil, også konverteres til højere medlemstal, flere aktiviteter og højere foreningstilfredshed, 
end hos de andre nordjyske kommuner. Tværtimod er der indikationer på, at det modsatte gør sig 
gældende. At kommunen, trods høje tilskud, alligevel scorer lavt både i tilfredshedsundersøgelser, 
og i de objektive parametre i forhold til medlemsudvikling. Fra CFK’s analyse af DIF rapportenen, 
Idrætsforeningernes rammer og vilkår, vides det, at kommunens foreningsmedlemmer rapporterer, 
at de oplever, at Frederikshavns Kommunes tilskudsmuligheder ikke er optimale. Dette illustrerer, at 
Frederikshavn Kommune under alle omstændigheder har en opgave i forhold til at kommunikere 
bedre med foreningslivet. I forlængelse af det foregående må Frederikshavn Kommune også stille 
sig selv spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende tilskudsfordelingsnøgle er den rigtige?

At dette spørgsmål må stilles, bekræftes yderligere af analyser udført af Idrættens Analyseinstitut. 
De underbygger hvad CKF selv kunne konstatere i forbindelse med DIF-rapportanalysen. Nemlig, 
at det i forhold til udgifter til idræt er; svært at se sammenhænge mellem kommunernes rammevilkår 
for foreningerne og antallet af foreningsaktive borgere.  Herudover påpeger Idrættens Analysein-
stitut også, at der på landsplan ikke findes en sammenhæng mellem kommunernes udgiftsniveau og 
idrætsforeningernes oplevede trivsel. Her repræsenterer Frederikshavn Kommune et eksempel fra 
virkeligheden.   

En af bekymringerne ved at revurdere, og eventuelt ændre i tilskudsordningen kunne være, at disse 
ændringer potentielt sætter den statistisk store grad af frivillighed i Frederikshavn Kommune under 
pres. Selvom dette ræsonnement virker logisk, konkluderer Idrættens Analyseinstitut, at landets kom-
muner; ikke alene via økonomiske tilskud kan generere en højere andel af frivillige eller sikre en 
bedre oplevet trivsel blandt foreningerne. Der er dermed ikke belæg for at antage, at det er de høje 
økonomiske tilskud, der skaber den store grad af frivillighed. Det bør derfor være muligt at oprethol-
de den positive frivillighedsstatistik, hvis tilskudsniveauet ønskes udlignet mod regionsgennemsnittet. 
En ting er sikkert, analyserne taget i betragtning; en kommune kan ikke købe sig til tilfredshed.   

HØJE TILSKUD – LAV TILFREDSHED 
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Center for Kultur og Fritid har via en dybdegående undersøgelse af de nordjyske kommuners til-
skudsordninger, samt indhentede rammevilkår og budgettal kunne konstatere, at Frederikshavn 
Kommune har:

•  En administrativ tung aktivitetstilskudsmodel. Tages der udgangspunkt i foreningernes med- 
 lemstal u. 25 år i de respektive kommuner, støtter Frederikshavn Kommune et aktivt medlem  
 med 323 kr., cirka 58 kr. over regionsgennemsnittet. Afbureaukratisering af det ikke kon- 
 trollerbare aktivitetstilskud til et medlemstilskud er en mulighed. 

• En restriktiv 25 års-regel, der potentielt er aktivitetshæmmende. Endvidere er den af flere  
 foreninger uønsket.  Ligeledes er det præsenteret, hvordan KFU har mulighed for at fjerne  
 25 års-reglen. Dette ved udnyttelse af folkeoplysningslovens hjemmel til at regulere de ufor- 
             holdsmæssige høje udgifter til golf- og rideklubberne. 

• Udgifter til særligt to typer af tilskud, træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, som in- 
 gen af de andre nordjyske kommuner opererer med (med undtagelse af ét lignende trans- 
 porttilskud i Hjørring Kommune). Alene disse to tilskud udgør, i den samlede økonomiske  
 ramme, cirka 4,5 mio. kroner. 

• En tilskudsordning der dokumentarbart har sikret økonomiske rammevilkår over regionens  
 gennemsnit. Desværre må det også konstateres, at disse rammevilkår ikke synes at afspejle  
 sig hverken i medlemstallene eller den generelle foreningstilfredshed. Dette er et paradoks,  
 der må løses. En revurdering af, hvorvidt rammevilkårene kan struktureres anderledes, såle- 
 des den økonomiske støtte også konverteres til reel foreningsfremgang på medlemssiden  
 og tilfredsheden, kunne overvejes.

Center for Kultur og Fritid har i forbindelse med disse analyser også udarbejdet beregningsmodel-
ler. Disse kan anvendes til at beregne effekterne af forskellige forslag om ændringer i tilskudsord-
ningens økonomiske fordeling. 
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INTRODUKTION

Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget har Center for Kultur og Fritid udarbjedet et udkast til en ny 
tilskudsordning, i forhold til den retning KFU ønsker. I store træk foreslås det at ændre tilskudsord-
ningen på særligt 4 punkter.

I dette høringsmateriale fremlægges Kultur- og Fritidsudvalgets tanker og udspil i forhold til de 
ovennævnte punkter. Gebyrordningen undtages i dette høringsmateriale, da denne del allerede er 
sendt i høring, med sit eget materiale.

Forslag til ny tilskudsordning er skabt ud fra et ønske om at afbureaukratisere og lette foreningernes 
administration. Herudover er det ønsket at skabe en simpel og overskuelig tilskudsordning, hvor 
foreningerne lettere kan forudsige sin økonomi. Vigtigst for Kultur- og Fritidsudvalget er det dog at 
imødekomme de faldende medlemstal med handling, der også skaber grobund for, at foreningsliv-
et i Frederikshavn Kommune kan trives og udvikles.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at dette høringsmateriale ikke går i dybden med de dele 
af tilskudsordningen, der ikke vil blive direkte berørt af det nye udspil. For eksempel fokuseres der 
ikke på anlægspuljen og udviklingspuljen, da disse ikke ændres strukturelt.

Det pointeres at den samlede økonomiske ramme for tilskud til folkeoplysende foreninger bibehol-
des, men omfordeles til mere aktivitetsfremmende formål. 

En omlægning fra aktivitetstilskud 
til medlemstilskud

Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud 
via lokaletilskudsloft på golfklubber og 

rideklubber

Lokaletilskud udbetales samlet for forbrugsud-
gifter og driftsudgifter med 65%

1 2

3
Omlægning af de supplerende tilskud til puljer

4
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Nuværende ramme     Ramme ved ny model

Aktivitetstilskud   4,3 mio. kr.  Medlemstilskud   6,5 mio. kr.
Lokaletilskud   11,2 mio. kr.  Lokaletilskud   12,5 mio. kr.
Supplerende tilskud     Puljeordning   2,75 mio. kr.
 Leder/instruktør  0,75 mio. kr.
 Trænertilskud  4,0 mio. kr.
 Transporttilskud  1,5 mio. kr. 

Samlet ramme   21,75 mio. kr  Samlet ramme           21,75 mio. kr. 
 



Det ønskes, at klubber og foreningerne fokuserer på, og har incitament til at aktivere de unge under 
25 år, inden for den konkrete aktivitet de er folkeoplysningsgodkendt til. Derfor foreslås der en ny 
simpel struktur for et medlemstilskud, der imødekommer dette ønske.

NYT MEDLEMSTILSKUD

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.

Det ønskes, særligt for de værdi- og idébaserede foreninger input på, hvordan de faktiske timer
skal tælles i forbindelse med fx landsstævner, hvor den folkeoplysningsgodkendte aktivitet dyrkes
løbende.

Forslag:

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 faktiske 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.
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LOKALETILSKUD

Forslag: Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud

KFU ønsker at skabe aktivitetsfremmende tiltag for alle kommunes borgere, uanset alder. Ligeledes
har KFU det som én af sine prioriteringer, at tilskudsordningen forsimples i foreningernes interesse.
Derfor foreslås det at fjerne 25 års-reglen på lokaletilskud.

Dette gøres ved at ”låse” golf- og rideklubberne fast på et regionsgennemsnitsniveau, og fastholde
dette niveau, når 25 års-reglen suspenderes på lokaletilskud, for alle andre foreningstyper. Dermed
bliver det i et nulsumsspil muligt at fjerne 25 års-reglen på lokaletilskuddet.

Den enkelte golf og rideklub vil ikke blive låst på et specifikt beløb, men vil derimod indgå i en
særskilt lokaletilskudsramme for de to foreningstyper, hvor den samlede ramme er bestemt af
regionsgennemsnittet. 

Regionsgennemsnit: Golfklubber: 35.000,-  Rideklubber: 135.000,-

KFU er opmærksom på, at det kan overvejes at udarbejde overgangsordninger, der giver mulighed 
for driftstilpasning, hvis nødvendigt.

Forslag: Forbrugs- og driftsudgifter sammenlægges og defineres som én.

I forbindelse med den nye tilskudsordning, ønsker KFU også at eliminere forholdet med forskellige
lokaletilskud på henholdsvis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige godkendte
driftsudgifter.

Derfor foreslås det at placere begge udgiftstyper efter folkeoplysningslovens
udgangspunktsbestemmelse på 65 %, for herefter at definere ét samlet regelsæt for
godkendelsesberettigede udgifter. Dette vil lette både foreningernes og kommunens administration.
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SUPPLERENDE TILSKUD OMLÆGGES TIL PULJER

KFU ønsker at omlægge de supplerende tilskud til puljer. Èn af årsagerne til dette er, at de supple-
rende tilskud ikke kan dokumenteres at have den ønskede aktivitetsfremmende effekt.

KFU ønsker at bevare de bedste elementer af kommunens supplerende tilskudsdel. Dette gøres ved
at indrette puljer, der eventuelt kan administreres og søges hos FOU. FOU kan dermed få frihed til 
at forvalte puljemidlerne, således de bliver konkret aktivitetsfremmende.

.

KFU foreslår at sikre tre faste puljer, der erstatter de nuværende supplerende tilskud, samt
oprettelsen af en ny visionspulje.

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

uden for kommunegrænsen. 

Frivillighedspuljen: 
Her kan der fx søges om tilskud til 

træningsdragt for frivillige instruktører. 

Kursuspuljen: 
Her kan foreningerne søge om at få 

kursustilskud

1

Visionspuljen: 
Denne kan benyttes til at målrette 

indsatser i forhold til fx parasport og 
handicapidræt, talentudvikling, integra-

tion med videre.

2

3 4

KFU foreslår, efter høring og dialog, puljernes størrelse inden for rammen på 2,75 mio. kr., 
samt retningslinjer for puljernes udmøntning. 
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KFU er interesseret i at høre alle input relateret til det foregående materiale. KFU håber, at
foreningerne endvidere har lyst til at svare på nedenstående høringsspørgsmål.

HØRING

Høringsmaterialet kan sendes til tilskud@frederikshavn.dk senest d. 20. juni
Angiv venligst emnefeltet: Høringssvar + foreningsnavn

Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag 
om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig 
udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud?

KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning 
er til, at kommunen ønsker at lempe reglerne for
lokaletilskud med den nævnte model?

KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at 
de supplerende tilskuds omlægges til puljer, der
kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende 
aktivitet? ?
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TIDSPLAN

•  11 . april 2018: Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) præsenteres for oplæg til ændring af til 
 skudsordning for folkeoplysende foreninger.

•  Uge 18-19: Dialogmøder med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), ldrætssamvirket i  
 Frederikshavn Kommune (IS) og Folkeoplysningsudvalget (FOU).

• 9. maj: KFU behandler forslag til ændring af tilskudsordningen for folkeoplysende for 
 eninger, og sender forslag om ny tilskudsordning i høring.

•  14 . maj- 20 juni: Høringsperiode.

•  31 maj: Dialogmøde med foreninger og aktører på fritidsområdet.

•  15. august: KFU træffer beslutning om ændring af tilskudsordningen skal anbefales over for  
 Frederikshavn Byråd.

•  12. september: Frederikshavn Byråd træffer beslutning om ændring af tilskudsordningen  
 skal godkendes, og i så fald beslutter byrådet at ophæve tilskudsordningen til den 1.1  
 2019. 

•  1.1 2019: En ny tilskudsordning kan træde i kraft.

•  1.1. 2020: Tilskudsordning vil først få effekt for eksisterende foreninger fra den 1.1 2020,
 idet foreningernes tilskud udbetales bagudrettet.
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