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1. Frederikshavner Ordningen 

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget for 2015-2018 besluttede Frederikshavn byråd på 
møde den 17. september 2014 at opsige Frederikshavner Ordningen samt kutyme 
om et ”omstillings år” pr. 30. september 2014. Frederikshavner Ordningen er 
dermed opsagt pr. 1. januar 2015 i forhold til gældende regelsæt. (Ordningen er 
gældende indtil en ny ordning vedtages.)
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal nu udstikke retning for udarbejdelse af forslag til en 
revideret Frederikshavner Ordning, med henblik på at opnå en ordning, der kan 
justeres årligt uden, at en decideret opsigelse af ordningen er påkrævet. 
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 27. januar 2015 afholdt temadrøftelse 
om Frederikshavner Ordningen. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet at videreformidle til Kultur- og 
Fritidsudvalget, at man ønsker at forslaget til en ny Frederikshavner Ordning 
arbejder hen mod:

 En ordning der i videst muligt omfang lægger sig op ad den eksisterende 
ordning.

 Redaktionelt at skabe rum for de nødvendige budgetmæssige justeringer 
årligt.

 At der arbejdes videre med konsekvenserne af 25 års reglen med henblik 
på styrke foreninger med bred aldersspredning.

 At der ses nærmere på sammensætningen i trænertilskud (løn/transport - 
munderinger, gaver) - samt fokus på kursusmuligheder.

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. 
Genoptages på møde den 11. marts.
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på sidste møde genoptages punkt vedr. 
Frederikshavner Ordningen.
 
Administrationen fremlægger forslag til ændringer på mødet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BK
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU/BR
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Oplæg er drøftet og retning fremsendes i forslaget til Folkeoplysningsudvalgets 
kommentering på møde den 16. marts.
 
Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2015 at fremsende 
forslag til revideret Frederikshavner Ordning til kommentering i 
Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 16. marts drøftet det fremsendte forslag 
og har følgende specifikke bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 
revideret Frederikshavner Ordning:
 
Vedr. aktivitetstimer: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsetablerede, 
programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der aktiverer 
medlemmerne, også medtælle. Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at 
taktik, bad og omklædning medtælles med maksimalt en halv time.    
 
Vedr. driftstilskud til paraplyorganisationerne: Folkeoplysningsudvalget ønsker 
at fastholde en procentsats. At bede paraplyorganisationerne om at udarbejde en 
virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt stort arbejde. Udvalget foreslår i 
stedet en mindre aktivitetsplan. Folkeoplysningsudvalget ønsker en dialog med 
Kultur- og Fritidsudvalget om indholdet i en sådan plan. 
 
Vedr. lokaletilskud: Folkeoplysningsudvalget ønsker, at den ordning, der har 
gennemslag i budgetåret 2015 (med baggrund i tilskud beregnet på 2014 
regnskaberne) skal vise, om det er nødvendigt at ændre på disse takster, før der 
varsles nedsættelser. Folkeoplysningsudvalget har forståelse for at Kultur- og 
Fritidsudvalget har behov for at sende signal om, at man ønsker at have fortsat 
fokus på energirenoveringer. Udvalget er bekymret for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle foreninger rammes lige af en 
sådan nedskæring.
 
Vedr. 25 års reglen: Folkeoplysningsudvalget bemærker, at der er behov for at 
have fokus på brugen af selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper.
 
Anvisning af lokaler: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsdrevne 
lokaler indsættes som tredjeprioritet før private lokaler.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker herudover følgende generelle bemærkninger 
fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget:
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 Folkeoplysningsudvalget ønsker at appellere til, at der afholdes en 
fyldestgørende høringsproces.

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der bliver set på 
Folkeoplysningsudvalgets tilskud til

Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af lokaler i 
Arena Nord

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger 
udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (Regnskaber 
fastholdes til 1. maj)   

 
Folkeoplysningsudvalget kan udover ovenfor nævnte bemærkninger tilslutte sig 
Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til revideret Frederikshavner Ordning. 
 
Ovenstående bemærkninger fremstår af det vedlagte bilag.
 
Center for Kultur og Fritid foretager en redaktionel ændring af betegnelsen 
Frederikshavner Ordningen så den fremadrettede benævnelse bliver 
Frederikshavnerordningen.
 
Indstilling
Børne- Kulturdirektøren indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, 
om

1. der skal foretages justeringer i oplæg til revideret Frederikshavnordning og 
i så fald hvilke ændringer, der skal foretages

2. høringsproces for den reviderede ordning

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
1.     Drøftet.  

Udvalget besluttede, at ordningen fremover benævnes: ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn Kommune”.
Udvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets ønske om at iværksætte en 
analyse af tilskud til brugerforeningen i Arena Nord samt typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.
Udvalgets endelige oplæg til ændringer fremgår af bilag. 

 
2.     Ændringerne sendes i høring hos de høringsrelevante parter i perioden frem til 

mandag den 18. maj kl. 12.00. 
Kultur- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært udvalgsmøde den 21. maj til 
behandling af høringssvar forud for behandling på byrådsmødet den 27. maj.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. april 2015, at sende 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring hos de 
høringsrelevante parter.
Høringsperioden blev fastsat for perioden 16. april til 18. maj kl. 12.00.
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Center for Kultur og Fritid har modtaget 16 høringssvar indenfor den fastsatte 
høringsperiode fra følgende høringsparter:

Råd og nævn: Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget.
Foreningsorganisationer: Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, 
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Handicapidrættens Fællesråd

Folkeoplysende foreninger: Tordenskioldsgarden, Foreningen Vandhundene, 
Skagen Svømmeklub, FFI Fodbold, Skagen Gymnastikforeningen af 1976, 
Østervrå Idrætsforening og Frederikshavn Ride- klub.

Øvrige høringsparter: Firmaidræt Sæby og Halinspektørgruppen.
 
Tordenskioldgarden har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.
Ældrerådet tilslutter sig forslag til ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 
Kommune” og har ingen øvrige bemærkninger hertil.

Høringsmaterialet medsendes som bilag til sagen.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar og beslutter om der skal foretages 
ændringer i udkastet til revideret tilskudsordning baseret på de indkomne 
høringssvar 

2. sender det reviderede materiale til godkendelse i Frederikshavn Byråd
3. indstiller til byrådets beslutning, at den fremtidige kompetence til ændringer 

af ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” delegeres til 
Kultur- og Fritidsudvalget

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015

1. Drøftet

2. Sendes til byrådet med følgende ændringer:

Vedrørende handicap: erklæring underskrives af "forældre/værge"
Vedrørende virksomhedsplaner: virksomhedsplaner ændres til 
"virksomhedsplan/ samarbejdsplan"

3. Indstillingen godkendes

 
Udvalget finder, at høringssvarene vedrørende tilskudsmodeller, gebyrfastlæggelse 
og takster for haller og lokaler giver anledning til, at der laves et oplæg til en 
beslutning vedrørende en tilpasning af vilkårene.
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Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Bilag
GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR 
2014 (dok.nr.17514/15)
FOU´s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts 2015 (dok.nr.50256/15)
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15)
Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune 
 (dok.nr.68878/15)
Høringssvar - Integrationsrådet  (dok.nr.86592/15)
Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf (dok.nr.86059/15)
Høringssvar - Østervrå I.F del 2  (dok.nr.85922/15)
Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf (dok.nr.85928/15)
Høringssvar - Østervrå I.F (dok.nr.85920/15)
Høringssvar - Skagen Gymnastikforening  (dok.nr.85918/15)
Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)  (dok.nr.85882/15)
Høringssvar - Firmaidræt Sæby  (dok.nr.85868/15)
Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Kommune (dok.nr.85865/15)
Høringssvar FFI Fodbold.doc (dok.nr.85862/15)
Høringssvar - Skagen Svømmeklub  (dok.nr.85858/15)
Høringssvar - Handicapidrættens Fællesråd (dok.nr.85854/15)
Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.85849/15)
Høringssvar - FrederiksHandicap Svømmeklubben Vandhundene 20150518.pdf (dok.nr.85846/15)
Høringssvar fra Handicaprådet  (dok.nr.79764/15)
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2. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 – 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% 
produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret 
med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til 2018.
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Drøftet
Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj 2015.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages som besluttet på mødet den 13. maj 2015.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015
Drøftet.
Udvalget ønsker at se nærmere på driftstilskud/takster, folkeoplysning og generel 
rammereduktion.
 
Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  



Bilag: 1.1. GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER
ORDNING PR 1 JANUAR 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 17514/15



Frederikshavner Ordningen
1. januar 2014
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Hvad er Frederikshavner Ordningen? 
Frederikshavner Ordningen har til formål at støtte det frivillige folkeoplysende forenings arbejde og 

fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligt-

ende fællesskab, at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og 

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at 

tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte og 

samfundsengagerende aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet 

deltagerbetaling.

Frederikshavner Ordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysnings lovens reg-

ler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er dermed et supplerende administrati-

ons-  og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser.

Frederikshavner Ordningens regler og økonomi vedtages af Frederikshavn Byråd, og er kun gæl-

dende indenfor landets grænser.

Folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9845 9011

E-mail: tasv@frederikshavn.dk 
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Hvem kan få tilskud?

Frederikshavner Ordningen er gældende for 

foreninger, der er godkendt af Folkeoplysnings-

udvalget i Frederikshavn Kommune.

Foreninger, der opfylder kravene til en folke-

oplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, 

kan opnå tilskud fra den dato foreningen er 

godkendt som aktiv forening. 

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, 

kan søge om godkendelse året rundt.  På 

kom  munes hjemmeside under Kultur og Fritid 

findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en 

folkeoplysende forening”.

Forudsætninger for at modtage 
tilskud
For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen 

opfylde følgende betingelser:

•  Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Fol-

keoplysningslovens bestemmelser

• Være demokratisk opbygget

•  Have vedtægter som indeholder oplysninger 

om:

 •  Foreningens formål

 •  Valg til bestyrelse og antal bestyrel-

sesmedlemmer

 •  Regnskabs- og formueforhold, her-

under valg af revisor

 • Foreningens hjemsted

 • Betingelser for medlemskab

 • Tegningsret for foreningen

 •  Procedure ved indtægtsændringer

•  Have en bestyrelse på minimum 2 personer, 

der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, an-

viste lokaler samt regnskab og dokumentation 

for virksomheden

•  Bygge på aktivt medlemskab og har mindst 5 

betalende medlemmer

•  Som udgangspunkt er åben for alle, som til-

slutter sig foreningens formål. 

•  Være hjemmehørende i Frederikshavn Kom-

mune

•  Have en virksomhed, der er almennyttig og 

kontinuerlig

•  Ansøgninger indsendes elektronisk på de til-

hørende blanketter. Blanketter kan rekvireres 

på kommunens hjemmeside

Herudover skal foreningens vedtægter indehol-

de en bestemmelse om, at et eventuelt over-

skud ved foreningens opløsning skal tilfalde 

Frederikshavn Kommune. Disse midler vil blive 

genfordelt til almennyttige formål i Frederiks-

havn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets 

anbefaling. 

Det er en forudsætning for udbetaling af til-

skud, at foreningen har et CVR nummer med 

tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. 

Det påhviler foreningerne at holde Center for 

Kultur og Fritid opdateret med ændringer i 

dis   se og ved vedtægtsændringer fremsendes ét 

eksemplar af reviderede vedtægter.

Generelt
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fast-

sættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen 

af kommunens budget.

Taksterne er vejledende - bortset fra lokaletil-

skuddet samt de supplerende tilskud. Overhol-

delsen af den fastsatte budgetramme kan med-

føre, at folkeoplysningsudvalget må reducere 

de forventede tilskudsbeløb i regnskabsåret. 
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Begrænsninger
Følgende personer kan ikke være medlemmer af 

foreningens bestyrelse:

•  Medlemmer af bestyrelser i fonde, sel skaber, 

foreninger eller andre virksom heder, der ud-

lej er lokaler m.m. til foreningen eller kontrol-

lerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for 

samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger 

eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 

m.m. til foreningen, eller som kontrollerer 

udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Ejere af lokaler m.m., der udlejes til forenin-

gen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er at stille 

faciliteter til rådighed for børn og unge.

Modtagere af tilskud efter dette regelsæt skal 

til enhver tid kunne godtgøre, at de modtagne 

beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbej-

de. Konstateres der misbrug af ordningens 

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør 

af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af 

udbetalte tilskud. 

Frederikshavner Ordningen yder ikke tilskud til 

foreninger, hvis virksomhed er omfattet af an-

den lovgivning eller som er oprettet eller drevet 

kommercielt.

Børneattester
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse 

med ansøgning om tilskud eller anvisning af 

lokaler afgive erklæring om, at foreningen ind-

henter børneattester, i det omfang foreningen 

ansætter eller beskæftiger personer, der som 

led i udførelsen af deres opgaver skal have di-

rekte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen kan hentes på Frederikshavn Kom-

munes hjemmeside under Kultur og Fritid.   
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Hvad kan foreningerne få støtte til?

Enhver forening, der tilbyder frivilligt folkeop-

lysende foreningsarbejde for børn og unge, 

har mulighed for at modtage kommunal støtte 

gen nem tre typer af tilskudsordninger:

1.   Aktivitetstilskud

2.  Lokaletilskud

3.  Supplerende tilskud

Du kan læse mere om de tre typer på de føl-

gende sider.

Aktivitetstilskud
Godkendte foreninger modtager tilskud på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer under 

25 år samt disse medlemmers aktivitetstimetal i 

ansøgningsperioden:

1.  Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af 

foreningens primære formål 

2.  Et medlem defineres som: ”Et personligt 

medlemskab, hvor der betales et fast kontin-

gentbeløb” 

3.  Alene deltagelse i enkeltstående arrange-

menter samt kollektive medlemskaber er ikke 

omfattet af medlemsbegrebet 

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved 

beregningen af aktivitetstilskudet:

Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = 

antal x 1

Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2

Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 

år = antal x 8

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 

følgende: Medlemmer, hvis handicap medfø-

rer, at de ikke kan dyrke den samme aktivitet 

eller får det samme udbytte af aktiviteten, som 

øvrige aktive medlemmer.

Opgørelse af aktivitetstimetallet
Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

•  Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) opgøres på bag-

grund af gennemsnittet af de personer, der 

med aflæsning to gange indenfor kalender-

året med 6 måneders mellemrum, er aktive 

medlemmer 

•  Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stæv-

ner, weekendarrangementer osv.) opgøres 

konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe 

med antal faktiske medlemmer og timer

•  Ved lejre og lign. må timetallet maks. udgøre 

16 timer/døgn pr. person  

•  Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere 

aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet 

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en grup-

peopdeling af aktiviteter og ændre medlems-

opdelingen for at opnå en anden differentie-

ring i tilskudsudbetalingen. 

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
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foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af 

det beløb, som de tilskudsberettigede medlem-

mer (bortset fra handicappede medlemmer) i 

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling).

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den sam-

lede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede 

medlemmer til alle delaktiviteter i forenings-

regi, som er medtaget i aktivitetstimeberegnin-

gen for medlemmerne. 

Begrænsninger
Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskuds-

berettigede:

1.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er i kontingentrestance

2.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er fyldt 25 år

3. Passive medlemmer

Driftstilskud til 
paraplyorganisationer
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 

Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 4 % 

af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstil-

skud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organi-

sationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning.

 
Lokaletilskud
Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og bereg-

nes i henhold til de bestemmelser, der fremgår 

af lov om støtte til folkeoplysning.

Det skal præciseres, at gebyrbetalinger ikke kan 

medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lo-

kaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke 

kan anvises. 

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégi-

vende arrangementer medregnes ikke, ligesom 

der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler 

(ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har 

adgang mod betaling.

Tilskud ydes som udgangspunkt med henholds-

vis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de 

øv rige godkendte driftsudgifter. Overstiger 

ud   gifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset 

fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre 

lokaler, inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 

75 % af de nævnte beløb pr. time (satser 

for 2011). Beløbene reguleres årligt med den 

procentsats, der anvendes ved regulering af 

statens generelle tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke 

til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor 

skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i 

grundlaget for beregning af lokaletilskud med 

60 %.

Foreningen skal årligt angive det faktiske time-

tal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages 

ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. 

Medlemsantallet skal opgøres to gange inden 

for samme kalenderår med 6 måneders mel-

lemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger 

danner grundlag for medlemstallet. Et medlem 

kan indgå i tilskudsberegningen med flere 

ak tiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet. 

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 %, 

nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse deltageres andel af det 

samlede antal deltagere (ledere, trænere og 

bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i 

denne henseende som “ikke medlemmer” og 

medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). 

Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivi-

tetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter:

•  Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser 

(udendørsarealer)

 •  renter af prioritetsgæld, hvis låne-

provenuet anvendes til anlægsud-

gifter til det pågældende lokale, 

herunder haller og lejrpladser
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 •  skatter, afgifter og forsikringer ved-

rørende ejendommen

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

opvarmning, belysning, rengøring 

samt eventuelt fornødent tilsyn

•  Lejede lokaler, herunder haller samt lejrplad-

ser (udendørsarealer)

 • det aftalte lejebeløb

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

der ifølge kontrakt påhviler lejeren,  

samt udgifter til opvarmning, be-

lysning, rengøring og eventuelt 

for nødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret 

ansøgning yde lokaletilskud til:

1.  Egen hal, som foreningen ikke tidligere har 

modtaget lokaletilskud til

2.  Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser 

eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i 

for hold til udgifterne ved et eksisterende 

lejemål indebærer merudgifter for Frederiks-

havn Kommune

3.  Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundla-

get i haller, som indebærer merudgifter for 

Frederikshavn Kommune

4.  Samlede vedligeholdelsesarbejder over 

50.000 kr. pr. år. 

Gebyrbetaling for benyttelse af 
offentlige lokaler
Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges  

foreninger et gebyr. Gebyrordningen har til 

formål, at 

•  sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksi-

sterende faciliteter til fritidsformål

•  udjævne den økonomiske forskel ved anven-

delse af private og offentlige fritidsfaciliteter

•  sikre tilvejebringelsen af midler, der kan 

mindske Folkeoplysningsudvalgets budget-

midler på lokaletilskudsområdet samt 

nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede 

lokaler for de klubber og foreninger, der mod-

tager lokaletilskud.

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrord-

ningen

• Offentlige svømme- og idrætshaller

• Kommunalt Iscenter

• Skolernes svømmesale

•  Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglo-

kaler og klasseværelser

• Kultur- og Borgerhuse

•  Kommunale lokaler, der er udlånt som klub-

lokaler

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter 

fremgår af side 14 – Takster og puljer.

Opkrævning af gebyr
Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt på 

grundlag af det meddelte og faktiske udlån til 

•  kampe, turneringer, træningskampe, ordinær 

træning, enkeltarrangementer uden overnat-

ning mv. i pågældende skolesæson 

Arrangementer med overnatning opkræves 

særskilt.

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslut-

ning om, at gebyrbetalingen kan modregnes 

i de driftstilskud, der udbetales i henhold til 

bestemmelserne i dette regelsæt.

Provenu ved gebyr 
Provenuet ved gebyrordningen anvendes så-

ledes:

•  Medfinansiering til opretholdelse af lokaletil-

skudsprocent på henholdsvis 60/75 %

•  Udbetaling af tilskud til energibesparende 

foranstaltninger 

•   Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse 

for indfrielse/omlægning af rentebærende 

lån i faciliteter, der anvendes til børne- og 

ungdomsarbejde

•  Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri 

samt ved om- og tilbygning af faciliteter, der 

anvendes til børne- og ungdomsarbejde

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete 

vurderinger, hvorledes provenuet skal fordeles. 
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Foreninger kan yderligere søge supplerende 

tilskud til:

• Uddannelse af ledere og instruktører

• Træner- og instruktørtilskud

• Transporttilskud

Uddannelse af ledere og instruk-
tører
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, 

at foreninger kan tilbyde spændende og ved-

kommende aktiviteter for deres medlemmer, 

hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere 

og instruktører, der udvikler og uddanner sig 

kontinuerligt. 

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusfor-

budne udgifter, fx kursusgebyrer, opholds-

udgifter samt transportudgifter med billigste 

offentlige transportmiddel, når kursets indhold 

tilstræber at uddanne ledere og instruktø-

rer. Tilskuddet kan kun søges til personer, der 

udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i 

foreningen. 

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 

8.000 kr., og fastsættes hvert år i forbindelse 

med vedtagelsen af driftsbudgettet.

Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af 

leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige 

tilskudsmuligheder er modregnet i den frem-

sendte ansøgning.

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt doku-

mentation for afholdte udgifter, fremsendes 

umiddelbart efter kursets afvikling og udbeta-

les løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts 

i det efterfølgende kalenderår. 

Træner- og instruktørtilskud
Frederikshavn Kommune ser det frivillige folke-

oplysende arbejde som en grundsten i vores 

kommune, men anerkender også at der er ud-

fordringer i foreningslivet med at fastholde og 

rekrutere trænere og instruktører.

Frederikshavner Ordningen giver derfor mulig-

hed for at yde tilskud til foreningers udgifter til 

aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet 

kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % 

af de tilskudsberettigede medlemmers kontin-

gentbetaling (egenbetaling). 

Der ydes kun tilskud til følgende udgifter:

•  løn- og kørselsudgifter honoreres med tilskud 

på 40 %

•  gaver/gavekort/mundering honoreres med 

tilskud på 80% på max. udgiftsloft 3.000 kr. 

(ulønnet trænere/instruktøre).

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år 

ud gør mere end 10% af foreningen som helhed, 

nedsættes træner- og instruktørtilskuddet for-

Supplerende tilskud
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holdsmæssigt, svarende til disse medlemmers 

andel af det samlede antal medlemmer.
Transporttilskud
Frederikshaver Ordningen giver mulighed for at 

yde tilskud til foreninger til afholdte forenings-

etableret transportudgifter inden for landets 

grænser til træning, træningslejre, turnerings-

kampe, stævner og lejre.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % 

af de tilskudsberettigede transportudgifter. 

Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede:

1.  Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport 

til kampafvikling m.v.

2.  Særskilte afholdte transportudgifter til træ-

nere/instruktører og ledere

3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse

4.  Afholdte transportudgifter til enkeltpersoner 

ved deltagelse i træning og lignende. 

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år ud-

gør mere end 10 % af foreningen som helhed, 

nedsættes transporttilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse medlemmers andel af 

det samlede antal medlemmer.
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Tilskud udbetales på grundlag af ansøgning på 

godkendte blanketter, der fremsendes til:

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

tasv@frederikshavn.dk

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af for-

eningens regnskab for foregående regnskabsår.  

Ansøgningsfrist er senest den 1. marts, for 

tilskudsperioden 1/1 – 31/12.

Center for Kultur og Fritid udbetaler det ende-

lige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. 

I januar måned udbetales et a conto beløb, 

som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto 

beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplys-

ningsudvalget.

Nye godkendte foreninger får udbetalt et 

”års værk” som engangsudbetaling fra den 

dato, foreningen er godkendt som aktiv for-

ening.  

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i 

dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret  

fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folke-

oplysningsudvalget. Regnskabet skal være 

underskrevet af samtlige medlemmer af be-

styrelsen. 

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal 

være udspecificeret i årsregnskabet, og der 

skal så ledes ikke medsendes dokumentation 

herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra 

Center for Kultur og Fritid, kunne forelægge 

dokumen tation for udgifterne.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, 

kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivi-

tetsoversigt og dokumentation for timerne i 

lokalet/lokalerne.

Krav til revision 

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et 

årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller 

derover via bestemmelserne i dette regelsæt, 

skal revideres af registreret eller statsautorise-

ret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud (300.000 

kr. og derover) skal ske efter reglerne i 

§ 29 i folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for mindre tilskud (under 

300.000 kr.) skal ske efter reglerne i § 29 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Administration
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GEBYRBETALING jvf. § 8.
Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med efterfølgende takster (2012):

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 almindelige lokaler i kulturhuse mv.  15 kr. pr. time

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 

kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”.

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL og følger byrådsperioden.

Anlægspuljen:
Foreninger kan søge anlægspuljen om tilskud til renovering og ombygning (se regelsæt). Ansøg-

ningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget- herunder egenbetaling, værdi 

af eget arbejde og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. september.

Initiativpuljen:
Foreninger kan søge Initiativpuljen om tilskud til nye initiativer (se regelsæt). Ansøgningen skal 

indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der er søgt andre ste-

der. Initiativpuljen kan søges hele året. 

Takster og puljer 
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Ikrafttræden og ophævelse

•  “Frederikshavner Ordningen” træder i kraft 1. januar 2014.
•   “Frederikshavner Ordningen” kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders 

varsel  til den 1. januar

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd, den 29. maj 2013

Lars Møller Mikael Jentsch
Borgmester Kommunaldirektør
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Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  FOU – ok  
 
Adm.bemærkning: formuler, at det er en webdel på 
hjemmesiden, og at der ikke er tvang til at bruge 
winkas regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 
FOU:  ok 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

FOU: ok 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (dvs. forældre til 
børn under 18), skal skriftligt erklære 
overfor foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 
øvrige takster. 
 

Handicappede medlemmer tæller i dag gange 8. 
 
På øvrige områder bruges lægeerklæring eller lign. til 
at dokumentere handicap. 
  
FOU: ok 
 
adm. Bemærkning - brug evt. tekst fra oprindelig 
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ordning if. til en standarderklæring  
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Taktik, bad, omklædning og socialt samvær 
medtælles ikke i opgørelsen af aktivitetstimer 

  

Ved udvidelse af aktivitetstimer, må forventes lavere 
kr./øre sats pr. aktivitetstime.   
 
FOU: foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne, kan også medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

FOU: ønsker at fastholde en procentsats.  
En virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt 
stort arbejde – foreslår en mindre aktivitetsplan. Der 
ønskes en dialog om indholdet i en sådan plan. 
 
 

*Lokaletilskud: 
Tilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 
% af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgifter. 
 
Antallet af faktiske timeforbrug hvor der er aktivitet i 
lokalet og minimum 5 personer til stede indgår i 
beregningen af lokaletilskuddet. Overstiger 
udgifterne 248,60 kr. pr. time for haller, bortset fra 
ridehaller, og 124,25 kr. pr. time for andre lokaler, 
inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 75 % af de 
nævnte beløb pr. time (satser for 2014). 

KFU: Lokaletilskuddet fastholdes i år 1 – og KFU 
varsler en nedsættelse af taksten på 
forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år. 

FOU: ønsker at den ordning, der har gennemslag i 
budgetåret 2015 (med baggrund af tilskud beregnet 
på 2014 regnskaberne) skal vise, om det er 
nødvendigt at ændre på disse takster, før der varsles 
nedsættelser. FOU har forståelse for et behov for at 
sende signal om, at man ønsker at have fortsat fokus 
på energirenoveringer. 
FOU er bekymrede for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle 
foreninger rammes lige af en sådan beskæring. 
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Forklaring: 
Iht. loven er kommunen kun forpligtiget til at yde 
tilskud med 65 %. Med de hhv. 60 % og 75 % er vi 
nede på ca. 67 % i forhold til udgifterne men i 
forhold til tilskud pr. time kan tilskuds pct. 
nedsættes til 65 %.  
 
Da ovenstående først slår igennem i 2015 er den 
økonomiske konsekvens beregnet ud fra tilskud 
udbetalt i 2014 og vi har derfor ikke det fulde 
overblik over hvad de nye pct. satser iht. den 
reviderede ordning vil give af besparelse på 
lokaletilskudsområdet. Forventningen er dog mellem 
1 mio. – 1,5 mio. kr. 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

Se beregningseksempel på side 6. 
Beregnet på baggrund af tilskud udbetalt i 2014: 
 
Hvis man nedsætter tilskud til løn- og kørsel til hhv. 
30 % vil besparelsen være følgende: 
 

30 %  503.271 kr. 
 
FOU: ok  

*Transporttilskud: 
Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 

- Afholdte transportudgifter til 
enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. 
  

FOU: ok 
 
Adm. Bemærkning 
Husk fokus på foreningsetableret transport i 
formuleringerne 

*25 års reglen:  KFU foreslår ingen ændringer i 25 års reglen. 
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Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør 
mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes 
lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse 
medlemmers andel af det samlede antal 
medlemmer. 
 
25 års reglen gælder også de supplerende tilskud, 
dog først gældende fra 2015. 
 
54 % af de foreninger der modtog lokaletilskud i 
2014, blev reduceret ift. Medlemmer over 25 år. 
 

 
FOU: der er behov for at have fokus på brugen af 
selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper. 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 

- Selvejende institutioner indgår som en del 
af udvalgets anvisning af lokaler. Dog med 
de egnede offentlige lokaler som første 
prioritet. 

FOU: ok – sæt foreningsdrevne lokaler ind som 
tredjeprioritet før private lokaler. 
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*Beregninger  

Beregninger er foretaget på baggrund af tilskud udbetalt i 2014, da den reviderede ordning først har effekt fra 2015: 

Tilskudstyper: Procentsatser: Forbrug: Forslag: Konsekvens: 
Aktivitetstilskud 
 

Pt. 0,70 kr./øre 4.675.056 kr. - - 

Lokaletilskud Pt. 75 % 
 
(Fra 2014 med virkning i 2015, 
hhv. 60 % forbrugsudgifter og 75 
% øvrige driftsudgifter) 

12.147.240 kr. Udgangspunkt ændres fra 
75 % til 65 %:  
10.693.230 kr.  
 
Max. tilskuds pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %: 
11.714.890 kr. 
 
Både udgangspunktet og 
max tilskuds. Pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %:  
10.534.265 kr. 
 

 
 
1.454.010 kr. 
 
 
 
432.350 kr. 
 
 
 
 
1.612.975 kr. 

Træner- og instruktørtilskud 
 
OBS! Adskillelse ift. en beregning 
af hhv. løn og kørselsudgifter til 
trænere- og instruktører er ikke 
muligt, da det samlede tilskud til 
udbetaling afhænger af 

Pt. 40 % og 80 % 4.398.488 kr. 30 % og 80 %: 
3.895.217 kr.  
 
20 % og 80 %: 
3.226.560 kr. 
 

 
503.271 kr. 
 
 
1.171.928 kr. 

til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 
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foreningens egenbetaling – se 
beregning på side 6. 
 

Transporttilskud 
 

Pt. 40 % 1.391.679 kr. - - 

25 års reglen 
 

Pt. 10 % over  12.147.240 kr. 40 % over: 
12.847.415 kr. 
 
50 % over: 
13.026.272 kr. 
 
80 % over: 
16.182.229 kr. 
 
Neutralisere/fjerner: 
19.860.219 kr. 
 

 
-708.047 
 
 
-886.904 
 
 
-4.042.861 
 
 
-7.720.851 

Leder- og instruktørtilskud 
 

Pt. 80 % 688.983 kr. - - 

 

*Træner- og instruktørtilskud – beregningseksempel: 

Løn- og kørselsudgifter:  40.000 kr.   40 % af 40.000 = 16.000 kr. 

Gaver/gavekort/mundering:  1.500 kr.  80 % af 1.500 = 1.200 kr.   I alt: 17.200 kr.  

Egenbetaling:   25.000 kr.  40 % af 25.000 = 10.000 kr. 

 
Da det samlede tilskud max. kan udgøre 40 % af foreningens egenbetaling, er det beregnet tilskud til foreningen 10.000 kr. Såfremt foreningens medlemmer over 25 
år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes træner- og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede 
antal medlemmer. 
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OBS! Foreningernes tilskud er beregnet på baggrund af regnskab for foregående regnskabsår, dvs. de søger på baggrund af faktiske 
afholdte udgifter. 
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Folkeoplysningsudvalgets møde 16. marts 2015: 
 
Yderligere forslag til KFU: 
 

 FOU ønsker at appellere til, at der afholdes en fyldestgørende høringsproces. 

 FOU ønsker, at der bliver set på Folkeoplysningsudvalgets tilskud til Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.  

 FOU ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (regnskaber fastholdes til 1. 
maj) 
 

 



Bilag: 1.3. Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 67973/15
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Fremover benævnes tilskudsordningen: ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

Den årlige ansøgningsfrist for tilskudsordningen er fremadrettet 1. april. 

Gældende: Forslag til ændringer: Bemærkninger: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  Det understreges redaktionelt, at det er Winkas 
webdelen på den kommunale hjemmeside, der 
bliver obligatorisk at bruge. Foreningerne vælger 
stadig eget regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 
 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (forældre til børn 
under 18), skal skriftligt erklære overfor 
foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 

Der udarbejdes en standarderklæring, der kan 
hentes på den kommunale hjemmeside 
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øvrige takster. 
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne kan medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

  

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

 

*Transporttilskud: Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. Der vil være redaktionel opmærksomhed på at 
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Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 
- Afholdte transportudgifter til 

enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

  formulere, at der i alle tilfælde skal være tale om 
foreningsetableret transport. 
 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 
til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 

- Selvejende institutioner og foreningsdrevne 
lokaler indgår som en del af 
Folkeoplysningsudvalgets anvisning af 
lokaler. Dog med de egnede offentlige 
lokaler som første prioritet. 

 



Bilag: 1.4. Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i
Frederikshavn kommune

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 68878/15



 

Vedlagt: Forslag til ændret tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. april 2015 

 

Frederikshavner Ordning udsendes i høring 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag til 

revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet skal 

benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”.  

 

Høringsmaterialet er opdelt på følgende måde: Den første kolonne beskriver den 

gældende ordning. Den anden kolonne omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 

ændring af ordningen, mens den tredje kolonne viser de bemærkninger, som Kultur- og 

Fritidsudvalget har til de anførte forslag.  

 

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og 

Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

 

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes budgetforlig 

2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 2014, besluttede at 

opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt opsige kutyme med et 

”omstillings år”. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune.  

 

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan høringsparter fra den 20. april læse 

mere om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sende ”Tilskudsordningen for 

foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring, samt finde høringsmaterialet i 

elektronisk udgave. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kultur- og Fritidsudvalget   

  

 

Center for Kultur og Fritid 

Sagsnummer: 14/22019 

Dok.nr.:  

 

Sagsbehandler: Uffe Borg 

Direkte telefon.: +45 98 45 5056 

E-mail: ufbo@frederikshavn.dk  

  

mailto:ufbo@frederikshavn.dk
mailto:ufbo@frederikshavn.dk


Bilag: 1.5. Høringssvar - Integrationsrådet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 86592/15



 

  

Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 12.maj  2015 

Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune 

 

Uffe Borg har på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget udsendt materiale til høring i 

Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 18. maj 2015. Næste 

møde i integrationsrådet er den 2. juni 2015. Materialet er derfor blevet behandlet på 

mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret. 

 

I forhold til materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet en bekymring omkring 

ansøgningsmodellen, som obligatorisk skal ske via Winkas Web på kommunens 

hjemmeside. Det er tvivl om hvorvidt medlemmerne kan håndtere denne 

ansøgningsform. Vil der være hjælp til dem, der ikke kan håndtere ansøgningsformen? 

Integrationsrådet anbefaler derfor, at det tydeligt fremgår hvordan og hvor man kan 

få hjælp til ansøgningen.  

 

Sagsnummer:  

15/16800 

 

 



Bilag: 1.6. Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf
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Bilag: 1.7. Høringssvar - Østervrå I.F del 2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
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Bilag: 1.8. Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 85928/15



Halinspektørgruppen i Frederikshavn Kommune skal opfordre til, at der ved revision af 

Frederikshavner Ordningen skabes lige økonomiske vilkår ved foreningers brug af lokaler uanset 

hvor, man som forening er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.  

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat ”Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner 

Ordningen” af 25. april 2012 fremsendt ved tidligere høring af Frederikshavner Ordningen i 

forbindelse med revision af denne.  

 

Med venlig hilsen 

Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Skagen Sportscenter  

Ålbæk Idrætscenter  

Bannerslundhallen  

Arena Nord  

Frederikshavn Idrætscenter  

Frederikshavn Svømmehal  

Sæby Svømmebad  

Sæby Fritidscenter  

Dybvad-Hallen  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

 

Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner Ordningen 

Opmærksomheden skal henledes på, at der i den reviderede Frederikshavner Ordning ikke indgår 

harmonisering af de økonomiske vilkår for foreningers anvendelse af kommunale og selvejende 

institutioners lokaler.  

Foreninger med aktiviteter i idrætshaller, sale m.v. i selvejende institutioner vil stadig være 

forskelsbehandlet i forhold til foreninger, der benytter tilsvarende lokaler i kommunale lokaler omfattet af 

Gebyrordningen.  

Det betyder, at der eksempelvis ved brug af idrætshaller vil være en forskel på foreningernes nettoudgift på 

op til 181,50 kr. pr. time afhængende af antal medlemmer over 25 år. Denne forskel skyldes, at der i 

idrætshaller omfattet af Gebyrordningen IKKE skeles til medlemmernes alderssammensætning. Uanset om 

alle medlemmer er over 25 år vil gebyr pr. time udgøre 60 kr. En tilsvarende forening i en selvejende 

institution vil betalingen pr. time udgøre 241,50 kr.  

Generelt for alle foreninger der benytter selvejende institutioner nedsættes lokaletilskuddet 

forholdsmæssigt, når antal af medlemmer over 25 år udgør mere end 10 %. For foreninger i lokaler 



omfattet af Gebyrordningen påvirkes gebyrets størrelse IKKE uanset medlemmernes 

alderssammensætning. 

Et andet forhold der medfører yderligere ulige økonomiske vilkår er, at lejeprisen i selvejende institutioner 

årligt reguleres ved prisfremskrivning. Samme regulering er ikke gældende for Gebyrordningen. 

Vi mener ikke Kommunen fortsat kan blive ved med at forsvare, at foreninger der driver samme aktiviteter 

skal betale forskellige priser alt afhængende af, hvor de er hjemmehørende i kommunen.  

 

Frederikshavn Kommune, den 25. april 2012 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter  Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Sæby Fritidscenter   Skagen Sportscenter  

Dybvad-Hallen  Ålbæk Idrætscenter  

Arena Nord   Frederikshavn Idrætscenter  

Bannerslundhallen  Sæby Svømmebad  

Frederikshavn Svømmehal 

 



Bilag: 1.9. Høringssvar - Østervrå I.F

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 85920/15





Bilag: 1.10. Høringssvar - Skagen Gymnastikforening

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 85918/15



     Skagen d. 6. maj 2015 

 

Til  

Frederikshavn kommune 

Center for Kultur og Fritid 

 

 

Høringssvar til ”Tilskudsordningen til foreninger i Frederikshavn kommune”  

 

GF76 har på sit bestyrelsesmøde d. 29. april drøftet materialet til den nye tilskudsordning. Vi har 

enkelte spørgsmål som undrer os eller er uklare for os. 

 

 Aktivitetstimer: Programlagte sociale aktiviteter kan være f.eks en træningsweekend, hvor 

der er lagt et program for weekenden og ikke bare er en komsammen. Det skal ikke være 

programlagt fra sæsonens start, men være programlagt inden afholdelse af træningen. 

Udbetalingen af aktivitetstilskud udbetales efter de nuværende regler med max. 85% af 

indbetalt kontingent. 

 Driftstilskud til paraplyorganisationer: Det er svært for os som foreningen at tage stilling 

til om dette er en fair fremgangsmåde er svært for os at afgøre da vi ikke har kendskab til 

deres nuværende tilskud. 

 Træner- og instruktørtilskud: Det er i orden at nedsætte procentsatsen for løn/kørsel til 

lønnede træner. Vi formoder at muligheden for at honorere ulønnet trænere/instruktører 

forbliver som den er nu. Da det er den mulighed vi i vores foreningen har til at belønne 

vores trænere, da vi kun har ulønnet trænere. 

 Transporttilskud: Punktet formodes at gælde for enkeltpersoner = gymnaster(for vores 

forening) og ikke for trænere. 

 

Hvis vi har ret i vores udlægning af de valgte punkter, ser vi den nye tilskudsordning som en fair 

løsning. 

 

 

Med venlig hilsen 

Alice Pedersen 

Formand for GF76  
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Høringssvar – ændringer i Frederikshavner Ordningen 
 
FUF påpeger den meget hyppige frekvens af ændringerne i Frederikshavnerordningen og ser 
gerne arbejdsro på området. Herved når man, at se konsekvenserne af den ene reform før nye 
forslag til ændringer gennemføres.  
Når dette er sagt, kan vi dog i nuværende ændringsforslag acceptere det nu fremlagte, dog 
med undtagelse af nogle meget vigtige punkter, som hermed uddybes: 

 
1. Frederikshavnerordningen skal ikke længere godkendes af byrådet. 

Ordningen kan – hvis forslaget vedtages - ene og alene ændres af et meget lille flertal 

i Kultur og Fritidsudvalget uden hørings-pligt. 
 
Dette mener FUF er uacceptabelt. Stort set alle borgere i kommunen har enten selv eller 
gennem deres børn berøring med det frivillige foreningslivs klubber og foreninger. Derfor bør 
ændringer af den kommunale støtteordning, som er det fundamentale økonomiske grundlag 
for Frederikshavn Kommunes store og velfungerende fritids- og foreningsliv, være et 
anliggende som skal godkendes af det samlede byråd. Ellers risikeres en mangeårig praksis fra 
starten af 60’erne med stabilitet og politisk bred opbakning af det mangfoldige frivillige 
folkeoplysende foreningsliv at gå tabt. 
Det kan accepteres at takster og procentsatser kan variere efter det kommunale budget og 
derfor kan tilrettes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med den årlige 
budgetbehandling, men som et absolut minimum bør det derfor tydeligt fremgå, at 
Folkeoplysningsudvalget skal være høringspart i processen med takstreguleringen.  

 

2. Driftstilskud til paraplyorganisationerne  
NUVÆRENDE TEKST ØNSKES BEVARET:  Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 
Fællesråd ydes et årligt driftstilskud på 4 % af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstilskud. 
Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organisationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning. 

Procentsats og fordeling ønskes fastholdt. Det nye forslag om et fast beløb som er 
reduceret 30% er ikke acceptabelt, i dag får paraplyorganisationerne tilskud efter 
budgetrammes størrelse, det vil sige at hvis budgetrammen til foreningerne stiger 
øges paraplyernes tilskud og omvendt hvis den samlede budgetramme falder. 
Hvis ikke der fastholdes en procentsats vil beløbet heller ikke pristalsreguleres 
hvilket i praksis vil betyde, at tilskuddet falder yderligere ca. 2% om året. 
En reduktion i beløbet til paraplyorganisationerne vil ikke give en budget besparelse 
i det samlede budget, da besparelsen ligger inden for budgetrammen.   

 
3. Virksomhedsplan for paraplyorganisationerne 
NYT FORSLAG SOM IKKE ØNSKES VEDTAGET: Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og regnskab. 

FUF og IS er frivillige foreninger og IKKE virksomheder. FUF indsender årligt 
regnskab fremlægger på hjemmeside og rundsender i nyhedsbrev efter ordinært 
repræsentantskabsmøde, formandsberetning, regnskab, budget, visionsplaner samt 
oversigt over, hvem der er ansvarlig for arbejdsområder FUF arbejder med.  
Paraplyorganisationerne er ikke virksomheder med lønnede medarbejder, men 
frivillige foreningsfolk der arbejder ulønnet. FUF er af den opfattelse at arbejdet er 
fuldt gennemsigtigt. Derfor ønskes ikke yderligere administration og papirarbejde. 



Samarbejdsaftale / forventningsafstemning i stedet for virksomhedsplan 
En samarbejdsaftale / et årshjul kan være et instrument til at fremme dialogen og 
samarbejdet mellem paraplyorganisationer og CKF/KFU og forbedre arbejdsgangen. 
Følgende opgaver er nogle af de som, blandt meget andet, varetages i dag for det 
procentvise tilskudsbeløb. En reduktion på 30% frygtes at gå ud over disse mange 
opgaver, som ikke skønnes at kunne udføres billigere.  
Alternativet er, at mange af opgaverne fremover ikke kan løses.  
 
a. Nyhedsbreve. Der udsendes løbende nyheder og inspirationsmateriale til 

foreningslivet, pt ca. 40 gange/år. 
b. Hjemmesider. Der vedligeholdes dagligt 3 hjemmesider og 1 årligt. 

1 Fritid.Frederikshavn - beskrivelse og kontaktinfo på alle foreninger. 
2 FIT DEAL - tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter for alle borgere. 
3 FUF.nu – vejledning, hjælp og inspiration til foreningslivet, referater m.v. 
4 GODT GÅET – hjemmeside til brug for indberetning og informationer.  

c. Konferencer. Med jævne mellemrum afholdes store og små konferencer om 
foreningsvilkår for forskellige målgrupper. 

d. WINKAS Netværksmøder. Der afholdes netværksmøder flere gange årligt i de 3 
største byer i kommunen. 

e. Foredragsaftener. Der inviteres talere til informations og inspirationsmøder 
f. Debataftener. Foreningslivet inviteres til dialog og debat om aktuelle emner.  
g. Orienteringsmøder. Løbende orientering om specifikke og relevante emner. 
h. Skolereformen. Møder i skoledistrikter samt kontakt til skolebestyrelserne. 
i. GODT GÅET. Paraplyorganisationerne indsamler og behandler kandidater. 
j. Fritidsfacilitetsundersøgelse. Paraplyerne har gennemført en stor analyse. 
k. Hjælp til at finde lokaler og maksimal udnyttelse af forenings faciliteter. 
l. Hjælp og vejledning i byggesager. Bl.a. kontakt til Lokale- og Anlægsfonden.  
m. Hjælp til opstart af foreninger eller sammenlægninger af samme. 
n. Hjælp til nødlidende foreninger og foreninger i krise, støtte og vejledning. 
o. Afholdelse af kasserer kurser i samarbejde med Center for Kultur og Fritid. 
p. Foreningernes dag. Mange forskellige foreningsevents, f.eks. med FREDERIK. 
q. Integrationsarbejde. Afholdelse af arrangementer og events f.eks. i asylcenteret 
r. SSP-indsatsen. Samarbejde med politi, socialvæsen og skoler om udsatte unge. 
s. Politiske unge-møder. Debat og fokus på valgret og demokratiforståelse. 
t. Ungebyråd og demokratisering af unge i Frederikshavn Kommune. 
u. Kontakt og møder med bestyrelser og ledere i bl.a. selvejende institutioner. 
v. Foreningsudvikling. Informationsformidling om forskellige foreningsmodeller. 
w. Lederpleje. Hjælp og støtte til foreninger omkring hvervning og fastholdelse. 
x. Politisk netværk og tæt kontakt til byråd og det kommunalpolitiske system. 
y. Opgaver i Folkeoplysningsudvalg, Grønt Råd, Integrationsråd, Ungdomsskolen. 
z. Kontakt til landsorganisationerne DIF, DGI og DUF, herunder Spejdersamråd.         
 

Afrunding og behandling af høringssvar. 
Vi håber for det samlede foreningsliv på et fortsat konstruktivt samarbejde 
imellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt de to 
paraplyorganisationer med hver deres målgruppe og formål.  
Med ønsket om en positiv behandling af FUF’s høringssvar. 
 
Med venlig hilsen en samlet styrelse for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. 
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Center for Kultur og Fritid 

Rådhus Allé 100 

9000 Frederikshavn. 

att. Uffe Borg,  ufbo@frederikshavn.dk  

 

Høringssvar til KFU-udvalget om ændring af den nuværende Frederikshavner Ordning, jfr. brev af 

17. april 2015. 

Vi ønsker først og fremmest ens spilleregler for alle foreninger, der benytter lokaler i kommunen. 

 

Den nye tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune bør grundlæggende give 

foreningslivet i kommunen samme vilkår for deres virke, uanset hjemsted. Der er således stadig 

store forskelle i, hvad foreninger giver i halleje, og forskellen ser ud til at øges, jfr. nedenstående 

skema. 

 

Inden kommunesammenlægningen var det kendetegnede, at Frederikshavn havde kommunalt ejede 

idrætsanlæg,  og i de få selvejende institutioner havde kommunen indført gebyrordninger. 

I Skagen og Sæby kommuner var ejerne af hallerne selvejende institutioner. Der er siden 

kommunesammenlægningen ikke sket ændringer på denne struktur. Kendetegnede er også, at 

hallerne får vidt forskellige tilskud som medfører forskelle i serviceniveauet. 

 

Når vi som forening, er hjemmehørende i Sæby, hvor der kun er mulighed for at leje os ind i 

selvejende haller, bliver vi med den nuværende prispolitik straffet i form af højere husleje i forhold 

til vores kolleger i Frederikshavn, der har senioridræt på programmet. 

 

I gebyrbetalte lokaler tages der ikke hensyn til brugernes alder, hvilket ikke er tilfældet i selvejende 

lokaler, hvor prisen bliver forhøjet forholdsmæssigt med antallet af medlemmer over 25 år.  

 

Da udgiften til leje af haller og lokaler er en stor post i foreningens regnskab, ønsker vi at gøre 

kommunen opmærksom på den forskel. Vi ønsker at der sker en bedre og mere retfærdig fordeling 

at de tildelte tilskud. 

 

 

Udvikling i timeprisen for leje af haller 2012 2013 2014 2015 

Kommunale haller og Arena Nord -gebyr 50,00 60,00 60,00 60,00 

Selvejende haller (bruttopris) 241,50 245,10 248,60 253,32 

Tilskud foreninger med < 10% under 25 år 181,13 183,83 186,45 189,99 

Nettohalleje foreninger med < 10% under 25 år 60,40 61,30 62,15 63,33 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling -20,8 -2,1 -3,6 -5,5 

Tilskud foreninger med 25% over 25 år (2012:181,13kr.-25%) 135,85 137,90 139,80 142,50 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 105,65 107,20 108,80 110,80 

Merpris halleje foreninger med 25% over 25 år 55,65 47,20 48,80 50,80 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 111,3 78,7 81,3 84,7 

Tilskud foreninger med 50% over 25 år (2012:181,13kr.-50%) 90,57 91,92 93,23 95,00 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 150,90 153,20 155,40 158,30 

Merpris halleje foreninger med 50% over 25 år 100,93 93,18 95,37 98,32 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 201,9 155,3 159,0 163,9 

mailto:ufbo@frederikshavn.dk


 

 
Ud over ovenstående forhold har vi ingen bemærkninger til 
den nye tilskudsordning. 
 
Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende kommentarer.  
 
Med venlig hilsen 
Firmaidræt Sæby 
Birgitte Vallin 
Tlf. 20784454 
 
Høringssvaret er udfærdiget i samarbejde med Tommy Thomsen tlf. 40713687, som også gerne 
står til rådighed ved spørgsmål.  
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Kultur- og Fritidsudvalget  
Rådhus Alle 100 

9900 Frederikshavn 

 
 

14. maj 2015 

 

 

 

 

Revision af Frederikshavnerordningen 

Idrætssamvirkets høringssvar til KFUs forslag 
 

Generelt 

IS ønsker en præcisering af, hvad der menes med ordet budgetramme. Vedrører det det efterføl-

gende kalenderår? 

 

Generelt skal man forsøge at undgå for mange forvaltningstekniske udtryk, så ordningen bliver 

svær at læse for menigmand.  

 

Definition af handicappet medlem 

Det vil umiddelbart give megen administration at skulle indhente underskrifter. Ordet forældre 

skal erstattes af ordet værge. 

IS har ønsket at se dokumentation på omfanget af ekstraudbetaling til handicappede udøvere.  

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer 

IS ønsker at fastholde en procentsats.  

Da der er tale om en frivillig organisation uden ansatte, er det ikke relevant at tale om en virk-

somhedsplan, men IS vil gerne indgå en samarbejdsaftale med KFU. 

 

Lokaletilskud 

Nedsættelse af taksten på forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år: Hvor mange år 

drejer det sig om? IS ønsker at afvente resultatet af 2015, inden yderligere tiltag iværksættes. 

 

Transporttilskud 

Transporttilskud til enkeltpersoner: IS ønsker problemets omfang belyst. 

Der findes individuelle idrætter, hvor kun en udøver skal deltage i en given konkurrence/stævne. 

Hvis træneren er med? Er der så tale om foreningsetableret transport? 

 

25-årsreglen 

Brug af kommunale haller samt Arena Nord betales med gebyr, som ikke nedsættes ifølge 25-

årsreglen. 

Dette giver en skævvridning i forhold til fx brug af selvejende institutioner, hvor foreninger kan 

komme til at betale 248 kr. for samme time, som koster 60 kr. i Arena Nord. 

25-årsreglen ansporer foreningerne til at dele sig i to: junior- og seniorklubber, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt eller ønskværdigt. 

Er kommunens beregning af de økonomiske konsekvenser renset for tilskud til de institutioner, 

hvor timerne gebyrbetales? 



- 2 - 

En nærmere belysning ønskes, da IS ønsker at arbejde henimod en løsning, der ikke straffer for-

eninger for at lave aktiviteter for medlemmer over 25 år. Det går imod den generelle samfunds-

udvikling, hvor der er stor fokus på, at alle danskere skal bevæge sig, jf. DIF og DGI’s 25-50-75 

satsning, der støttes af Kulturministeriet og Folketinget. 

 

Alle fremtidige revisioner af tilskudsordningen bør godkendes i Byrådet efter godkendelse i Kul-

tur- og Fritidsudvalget og høring i Folkeoplysningsudvalget samt hos øvrige høringsrelevante 

parter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

 

 

Else Schaltz 

Formand 
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Frederikshavn f I 
Fodboldafdeling 

 

 

 
 

 

 
 

Høringssvar vedr. Ændringer i Frederikshavnerordningen 
 

 
Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på, at vi som forening værdsætter, at Frederikshavn 
Kommune gennem Frederikshavnerordningen anerkender og understøtter det meget store 
frivillige arbejde, der foregår i kommunens foreninger.  
 
Vores første bekymring går derfor på, at Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at 
ordningen ikke længere skal hedde Frederikshavnerordningen, men i stedet 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”. Vi er bekymrede for, at der 
heri ligger et signal om, at kommunen fremover vil arbejde mod en gradvis forringelse af 
ordningen. Vi håber, vores bekymring er ubegrundet. 
 
Derudover har vi flg. kommentarer: 
 

 Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. 
juli ud, hvad udvalget forventer, at budgetrammen forventes at blive. Taksterne er 
vejledende. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede tilskudsbeløb. Gældende 
takster og procentsatser fremgår af side XX – Takster og puljer. 

 
Det er af stor betydning for vores forening forud for vores budgetlægning at vide, 
hvilke beløb, vi har til rådighed. Vi ønsker derfor en så tidlig udmelding, som muligt. 
Vi er derudover bekymret for den magt, den nye ordning giver Kultur og 
Fritidsudvalget. Vi ønsker, at økonomien skal vedtages af byrådet. 
 

 Foreningsetablerede, programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og 
planlægning, der aktiverer medlemmerne kan medtælles. Taktik, bad og 
omklædning medtælles med maksimalt en halv time. 

 
Vi mener ikke, en halv time er nok. 
En aktivitetstime må være den tid, træner/leder er sammen med sit hold og ”holder 
dem væk fra gadehjørnerne”. 
 

 Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af 
gaver/mundering. Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) fastsættes til 30 % 

 
Som stor klub med mange børn/unge og derfor mange frivillige ledere er det vigtigt, 
at der er nogle kompetente uddannede og lønnede ledere til disse frivillige. Vi er 
derfor bekymrede over udsigten til at trænertilskud reduceres fra 40 % til 30 %.  
 
Vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkter på et evt. møde. 
 
FFI Fodbold d. 16. maj 2015  
Fodboldbestyrelsen 
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Ændringer i Frederikshavner ordningen. 

 

I foråret 2014 var der politisk opbakning til at kommunen ville fjerne meget af det 

bureaukratisk apparat der var for kommunens foreninger f.eks. Skagen Motorcykel 

træf og Skagen festival. 

Hvor blev den politiske opbakning af? 

Der er ikke mindre bureaukrati i disse ændringer i Frederikshavner ordningen, 

tværtimod. 

 

Den dårligste del af Frederikshavner ordningen er end ikke til høring!! 

 

25 års reglen. 

Frederikshavn kommune har en sundhedspolitik der bl.a. siger at kommunen vil 

understøtte sundhedsfremme og forebyggelse. At man vil indtænke den tværgående 

indsats på tværs af kommunens områder. 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhed

spolitik.aspx 

Hvordan hænger det lige sammen med 25 års reglen? 

Børnetallet er faldende og voksen/ældre befolkning er stigende.  

Sundhedspolitiske har kommunen brug for idrætstilbud til voksen.   

Hvis idrætsklubber tilbyder idræt til voksne over 25 år, så trækkes klubben i det 

økonomiske tilskud til børnene, det er da en absurd regel !!  

 

Indsigelser til Sag:14/22019  dok.nr. 67973-15. 

 

I maj 2015 er Skagen Svømmeklub ved at planlægge idræts tilbud til sæsonen 2015-

2016.  

I juli 2016 kan vi få kendskab til det økonomiske grundlag vi kan give tilbuddene på, 

der er vel og mærket, for de tilbud vi skal offentliggjorde sommeren 2015.  

Det er simpelthen urimeligt at tilskudsordningen skal være så uigennemskuelig og 

bureaukratisk at en almindelig frivillig bestyrelse ikke kan gennemskue det. 

 

Skagen Svømmeklub har forståelse for at tilskuddet bliver mindre, og vi skal spare 

lige som resten af kommunen.  

Men det er ikke i orden at der laves en variabel takts, så man aldrig ved hvad man 

kan regne med. 

Vi har brug for forudsigelighed, gennemskuelighed og økonomisk sikkerhed i vores 

daglige frivillige ulønnede arbejde.  

Desuden har vi brug for at noget af bureaukratiet fjernes, det tager livet af de frivillige 

foreninger, når vi pålægges ugennemskuelige regler og papir opgaver. 

Som idræts klub kan vi ikke overleve uden stabilitet, økonomisk sikkerhed og 

forudsigelighed.  

 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx


Transporttilskud: 

”Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner” 

Dette vil i høj grad ramme Skagen Svømmeklub, vi er en lille klub, hvor der ofte kun 

er en person der skal afsted, og vi skal altid køre langt, når vi skal til andre 

svømmeklubber, uddannelse og andre foreningsetableret aktiviteter. Derud over så 

blevet taksten også reduceret fra 40 % til 30 %.  

Det rammer markant for de små klubber i yderområderne. 

 

Definitionen på handicappet medlem:  

”Hvert enkelt medlem skal skrifteligt erklære overfor foreningen at deltagelse sker 

som handicappet” 

Flere af de handicappede medlemmer som Skagen svømmeklub har, kan ikke læse og 

skrive. Det bliver en ekstra bureaukratiske byrde klubberne der skal løfte. 

Ændringer i faktortallet, betyder det at politikere eller embedsmænd skal til at vurdere 

hvem der er mest og mindst handicappet og sætte faktor på det? 

 

Politikkere/embedsmænd kan regulere både på faktor og takst, så bliver det 

fuldstændigt ugennemskueligt og særdeles usikkert økonomisk, at have idrætstilbud 

til børn med særlige behov. Økonomiens gennemskuelighed og grundlag kommer først 

når aktiviteten har kørt i et år.   

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen Skagen svømmeklub 

 

Marianne Axelsen 
Susanne Jørgensen 
Mikkel Sørensen 
Amanda Lonsdale 
Benjamin Jørgensen 
Signe Bech 
Anne Steffensen 
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Frederikshavn den 12.5.2015. 

 

Høringssvar til foreslåede ændringer til Frederikshavnerordningen. 
 

Handicap Idrættens Fællesråd (omtalt som HF) er et formelt samarbejdsforum for 5 

handicapidrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. HF repræsenterer Skagen Svømmeklub (tilpasset 

svømning), Frederikshavn Handicap Idrætsforening, IF MOB DIN KROP, Frederikshavn Blindeidræt og Sæby 

Handicap Idrætsforening. HF varetager bl.a. fordelingen af Sundhedsudvalget midler til handicapidræt – 

herunder tilskud til udvikling af nye aktiviteter og nye samarbejder omkring handicapidræt. 

HF ønsker at kommentere de to punkter i Frederikshavnerordningen, der vedrører handicapidræt. 

1: Forslag om udfyldelse af formular i forhold til diagnose. 

HF er imod dette forslag. Indhentning af formular betyder, at klubberne får endnu mere bureaukrati og 

papirarbejde. Forslaget strider også imod arbejdet med inklusion i klubberne. I ”gamle dage” var 

definitionen af handicappede mere tydelig. I dag er der nye og flere diagnoser på handicappede eller børn 

med særlige behov. Flere og flere børn og unge bliver forsøgt inkluderet i folkeskole, fritidsklubber, 

arbejdspladser mm. Derfor ser HF det også som et tilbageskridt, at man så pludselig skal stemples med en 

formular.  

HF opfordrer i stedet til, i lighed med DHIF’s politik, at definitionen af ”handicappet” er en tillidssag mellem 

klub og kommune. 

 

2: Forslag om faktor x er variabel. 

Dette forslag kan give store økonomiske konsekvenser for klubberne. Hvis klubben primært har 

handicappede medlemmer og dermed er dybt afhængig af faktor-tilskuddet, kan det give en uoverskuelig 

drift af klubben, hvis faktoren pludselig ændres fra 8 til eksempelvis 4. HF frygter, at med en variabel faktor, 

bliver justeringen mest nedad og ikke op over de nuværende 8. 

Handicap klubber har ikke nødvendigvis et stort netværk, der magter at gøre store fundraising tiltag, der 

kan skaffe klubben økonomi. Oftest er klubber afhængig af kommunens tilskud og medlemskontingent. 

HF er klar over, at Frederikshavn Kommune har store økonomiske udfordringer, men at der også er sket 

mange hårde/gode tiltag, der har stabiliseret kommunens økonomi. HF er overbevist om, at disse forslåede 

ændringer er små i forhold til kommunens kasse, men ganske store i forhold til den lille handicap forening.  

 

Frederikshavn kommune har i mange år prioriteret at støtte handicapsporten med gode vilkår. Eksempelvis 

kan nævnes 



 

 

• Tilskudsordning med faktor 8 i Frederikshavnerordningen 

• 1. prioritet af deling af halleje for handicap aktiviteter. 

• Sundhedsudvalgets prioritering af årlig støtte 

• Ansættelse af idrætskoordinator for psykiatri og handicap placeret i Sundhedsfremme og 

forebyggelse.  

Disse gode prioriteter er noget andre kommuner søger inspiration fra, når man vil lave forbedringer inden 

for handicapidrætten. Tilskudsordningen i Frederikshavn kommune er beskrevet i DHIF`s katalog over 

anbefalede tilskudsordninger og ifølge DHIF, bliver det rost rundt omkring i landet. 

Opfordringen fra HF er, at trække forslagene tilbage – og i stedet i dialog med HF være med til at bevare og 

udvikle mulighederne, så handicappede fortsat kan dyrke idræt i Frederikshavn Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Abildgaard. 

Formand 
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Høringsvar til Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med vedtagelse af revideret 

Frederikshavnerordning  

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde d. 27./4. 2015 gennemgået høringsmaterialet ”Ændringer i 

Frederikshavnerordningen” og har udarbejdet nedenstående høringssvar.  

Først og fremmest vil FOU opfordre til, at der bliver arrangeret et fællesmøde mellem Kultur og 

Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget inden den endelige vedtagelse af ”Tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

Dels undrer det FOU, at KFU detaljeret ønsker at beslutte, hvorledes en rammebevilling til FOU 

fordeles og selv udformer den nye ordning. FOUs opgave har altid været at forvalte den 

budgetramme, som KFU har afsat til folkeoplysningsområdet. FOU formulerer en støtteordning, 

som et bredt flertal i KFU og byrådet godkender. Takstblad er derfor også en opgave for FOU.  

KFU bliver på den måde sagsbehandler og overtager nogle af de opgaver, der oprindeligt var 

tiltænkt FOU. 

Desuden vil FOU gerne overfor KFU begrunde øvrige synspunkter. 

Dette høringssvars side 2 er redaktionelle og forståelsesmæssige korrektioner. Høringsprocessen 

vanskeliggøres ved, at man ikke har den oprindelige Frederikshavnerordning med nye korrektioner 

stillet op over for hinanden. 

Generelt anerkender FOU justeringerne i fremlagte forslag, men 3 meget væsentlige punkter bør 

korrigeres: 

1.  Endelig godkendelse af Frederikshavnerordningen bør - som i dag også fremover ske i 

byrådet.  

Begrundelse: Frederikshavnerordningen berører næsten alle borgere i Frederikshavn Kommune og 

er et væsentligt fundament for kommunens rige og mangfoldige foreningsliv. Foreningslivets trivsel 

og tilbuddet af fritidsaktiviteter samt deres faciliteter er af stor betydning for 

befolkningstilfredsheden i kommunen. Derfor bør regelsættet have en bred politisk opbakning. Hvis 

et takstblad, som foreslået, skilles ud af ordningen, bør der ikke være behov for hyppige ændringer. 

Siden fritidslovens indførelse i 60’erne har et bredt politisk flertal ALTID stået bag beslutningerne. 

Dette bør også fremover gælde, så opmærksomheden på området bevares. Seneste års mange 

ændringer er til stor skade for initiativer, virkelyst og tryghed for klubber og foreninger. 

2. Ændring af takstblad bør udarbejdes af FOU eller som minimum til høring i FOU før 

vedtagelse. Takster bør udmeldes senest 1./7. og gælde for minimum det efterfølgende 

kalenderår (jan-dec). 

Begrundelse: Foreninger vedtager budgetter på generalforsamlinger oftest i februar-marts, hvor 

satsen bør kendes. Frederikshavnerordningen og dens procentsatser og takster er en væsentlig del af 

FOU’s arbejds- og ansvarsområde. Forandringer i tildeling af støtte til foreningslivet har stor 

betydning for, i hvilken retning man ønsker udviklingen i det folkeoplysende foreningsliv skal gå. 

Dette er formålet med at nedsætte FOU.  

 



3. Forslaget om at tilskud til paraplyorganisationer fastlåses til kr. 200.000 bør bortfalde.  

Begrundelse: Paraplyorganisationen udfører en række opgaver, som næppe kan gøres billigere. De 

varetager dialogen med de mange klubber og foreninger. De er demokratisk valgt blandt det 

frivillige klub- og foreningsliv. Kun få kommuner har 2 aktive paraplyorganisationer med hver 

deres formål og arbejdsopgaver. Dette bør anerkendes. Det vil være helt naturligt, at tilskuddet til 

paraplyorganisationerne er en procentsats, der følger den samlede budgetramme. Hermed følges 

også pristalsreguleringen. Tilskuddet blev i 2011 reduceret fra kr. 175.000 til ca. kr. 125.000. Endnu 

en reduktion betyder, at aktiviteter må indstilles. 

I forbindelse med tilskuddet kan der laves en forventningsafstemning mellem CKF, KFU, FOU og 

paraplyorganisationerne, ligesom man kan lave en samarbejdsaftale. Da Idrætssamvirket og FUF er 

frivillige organisationer, bør de ikke pålægges at lave virksomhedsplan.



 

Følgende er mere redaktionelle, opklarende spørgsmål og kommentarer. 

Det er svært at se den reelle hensigt med formuleringerne i det udsendte materiale, da det ikke er 

indsat i ordningen. Men her et forsøg på kommentarer: 

1. Under ”Forudsætninger” (side 1): Ansøgning skal ske via Winkas – rettes til: Ansøgning 

skal ske elektronisk, og der indberettes digitalt gennem Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside (herfra kan der så linkes til indberetningsskema m.v.) Winkas er et 

firmanavn, som blot forvirrer brugerne.  

 

2. Under Generelt (side 1): ”Taksterne er vejledende” 

RETTELSE: Takster og procentsatser er gældende for et kalenderår ad gangen og 

fastlægges efter vedtagelsen af det kommunale budget og udmeldes senest d. 1./7. for 

kommende kalenderår.  

 

3. Under ”Hvad er en aktivitetstime” (side 2) Her står ”…..sociale aktiviteter samt 

taktikmøder og planlægning….. Senere står der: Taktik, bad og omklædning medtælles 

med….” 

RETTELSE: ”taktik” bør udelades, da afsnittet ovenover ellers ingen mening giver. 

(Denne form for detaljeringsgrad er med til at komplicere ordningen og kan let give 

anledning til flere spørgsmål end svar. Sund fornuft og en vis form for selvjustits bør, 

med kyndig vejledning fra CKF gennem stikprøver, kunne gøre, at man ikke skal 

lovgive sig ud af enhver detalje)  

 

4. Under ”træner- og instruktørtilskud (side 2): Teksten ”beregning af tilskud til 

træner/instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering” giver ikke 

mening og er uforståelig.  

Der skelnes allerede i dag imellem frivillige og lønnede trænere/instruktører. 

Munderingsudstyr kan gives til de ulønnede. Beløbet hertil indgår i det samlede beløb, 

som holdes op imod tilskudsloftet, begrænset af foreningens egenbetaling. Dvs. at de 2 

beløb IKKE bør adskilles. For under loftet for det supplerende tilskud til 

træner/instruktør medregnes 30% (ny takst) af kørsel/løn til lønnede + 80% af max kr. 

3.000,- til ulønnede. Dette er vigtigt at fastholde. Ellers vil tilskuddet stige, hvor 

hensigten er at det reduceres. Vedtages teksten, som den står, vil der blive højere til 

tilskudsloftet på egenbetalingen, end hvis beregningen foretages på hvert enkelt beløb 

frem for det samlede beløb. Tilskudsloftet er derfor, som nu, det samlede beløb for 

lønnede og ulønnede trænere. 

 

5. Under ”transporttilskud” (side 3): ”Der ydes ikke transport til enkeltpersoner”. Her bør 

det formuleres, så det tydeligt fremgår, at det er foreningsetableret transport, og der kun i 

særlige tilfælde kan søges dispensation. 

 

 



FOU stiller sig, som tidligere nævnt, til meget gerne rådighed for yderligere uddybning 

ovenstående og ser meget gerne et tættere samarbejde omkring Frederikshavnerordningen, 

da denne og forvaltningen heraf, er den væsentligste del af folkeoplysningsudvalgets 

arbejdsområde.  

 

Folkeoplysningsudvalget d. 16. maj 2015 
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Handicaprådet - 27. april 2015 Side 1 af 1 
 

Høringssag: Frederikshavner Ordningen 

 
Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag 

til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet 

skal benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

  

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur 

og Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

  

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes 

budgetforlig 2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 

2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt 

opsige kutyme med et ”omstillings år”. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune. 

  

 
Indstilling 
At der udarbejdes høringssvar. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 
Handicaprådet kan tiltræde den reviderede Frederikshavnerordning  under 

forudsætning af, at Handicapidrættens Fællesråd fortsat ikke er under den nye 

”Tilskudsordning  for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

  

Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 

stedfortræder.   

  

  

 
Bilag 

Følgebrev - høring vedr. tilkskudsprdning for foreninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.68882/15) 
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/22019 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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