Høringsmateriale
Forslag til ændring af tilskudsordningen ”Folkeoplysningsordning – For frivillige
folkeoplysende foreninger”
Kultur- og Fritidsudvalget sender forslag til ændring af tilskudsordningen i høring med
henblik på, at vende tilbage til princippet om de forbundne kar. I princippet med de
forbundne kar ligger der en sikring af budgetrammen for området, herunder relativ
fordeling ved overskridelse af fastsatte beløb samt fastsættelse af medlemstilskud som
den sidste del af tilskudsudbetalingen.
Ændringerne er påtænkt at være gældende pr. 1. januar 2023 - indberetning forår
2023.
Nugældende ordning

Forslag til ændring

Lokaletilskud:
Foreningen kan få dækket de godkendte
driftsudgifter med 75 % og de godkendte
forbrugsudgifter med 65 %. Lokalerne kan
enten være egne eller lejede lokaler og
skal være beliggende inden for landets
grænser, inklusiv Sydslesvig.

Der foreslås IKKE ændringer i forhold til
nugældende ordning.

25 års reglen:
Omfatter aktiviteterne deltagere over 25
år, med undtagelse af trænere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer, nedsættes
lokaletilskuddet forholdsmæssigt. Udgør
medlemmerne over 25 år mere end 10 %
af det samlede antal medlemmer i
foreningen som helhed, nedsættes
lokaletilskuddet forholdsmæssigt.
Lokaletilskuddet nedsættes med den
procentdel der ligger ud over de 10 %.
Det vil sige, at hvis medlemmerne over 25
år udgør 25 % af det samlede antal
medlemmer, vil lokaletilskuddet blive
reduceret med 15 %. Trænere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer over 25 år er
undtaget af reglen.
Lokaleudgifterne skal altid stå rimeligt i
forhold til foreningens aktiviteter og
medlemstal.
Transporttilskud:
Der ydes transporttilskud i henhold til de

Der foreslås IKKE ændringer i forhold til
nugældende ordning.
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hidtil gældende retningslinjer. Foreningen
kan få dækket kørslen ud over 66 km pr.
kørsel (over 33 km hver vej). Udgiften
skal beregnes på baggrund af statens
lave takst pr. km. Ved nødvendig kørsel i
lejet bus indberettes 40 % af udgiften.
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Der er fortsat afsat 600.000 kroner i
budgettet.
Hvis de indberettede transportudgifter
overstiger det budgetterede beløb,
tildeles ansøgerne deres relative andel af
det budgetterede.
Uddannelsestilskud:
Der ydes tilskud med 80 % af de
kursusforbudne udgifter.
Maksimumbeløbet pr. person pr. år er
fastsat til 7.000 kroner.

Der foreslås IKKE ændringer i forhold til
nugældende ordning.

Der er fortsat afsat 600.000 kroner i
budgettet.
Frivillighedstilskud:
Der ydes tilskud til de dokumenterede
udgifter, der er forbundet med køb af
gaver, gavekort og/eller mundering til
ulønnede trænere, ledere og instruktører.
Foreningen kan få dækket op til 80% af
sine faktiske afholdte udgifter, og op til
3.000 kroner i tilskud pr. frivillig.
Herudover kan tilskuddet maksimalt
udgøre 80% af de tilskudsberettigede
medlemmers egenbetaling (medlemmer
under 25 år).
Medlemstilskud:
Medlemstilskuddet ydes i dag på
baggrund af foreningens aktivitetstimer.
Der er fastsat en fast takst – 1 kr. pr. time.
Aktivitetstimerne opgøres i tre
grupperinger, fra 0-17 år, fra 18-24 år og
handicappede medlemmer fra 0-24 år.

Der ydes kun tilskud til kontante
udbetalinger, i form af skattefri
godtgørelse, til ulønnede trænere, ledere
og instruktører. Der kan således ikke ske
refusion af værdien af gavekort, naturalier
m.v.
Foreningen kan få dækket op til 80% af
det udbetalte beløb, og op til 3.000 kroner
i tilskud pr. frivillig. Skattefri godtgørelse
kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke
for samme periode og for samme arbejde
få både løn og skattefri godtgørelse.
Medlemstilskuddet ændres fra en fast
medlemskrone til et variabelt
medlemstilskud som vil variere år for år.
Medlemstilskuddet kan enten udbetales
pr. aktivitetstime (nugældende ordning)
eller pr. medlem.

Ved opgørelse af aktivitetstimerne
skelnes der mellem to typer af
foreningstid:
 Den årlige ordinære
foreningstid (træning, kampe,
socialt samvær og lignende),
som opgøres på baggrund af
gennemsnittet af de personer,
der med aflæsning to gange
årligt inden for kalenderåret med
6 måneders mellemrum, er
aktive medlemmer.
 Den årlige ekstraordinære
foreningstid (lejre, ture,
stævner, weekendarrangementer
og lignende), som opgøres
konkret ud fra hver enkelt
aktivitet med antallet af
medlemmer og timer brugt på
aktiviteten. Ved lejr. og lignende
må timetallet maksimalt udgøre
16 timer i døgnet pr. person.

Ved beslutning om medlemstilskud pr.
medlem skal der udarbejdes retningslinjer
for hvornår et medlem kan tælles med
som aktivt medlem.

Det samlede medlemstilskud kan ikke
udgøre mere end 80% af medlemmernes
egenbetaling.
Talentpuljen:
Puljen kan søges to gange årligt forår/sommer og efterår/vinter.

Kultur- og Fritidsudvalget påtænker at
nedlægge puljen.

Alle indkomne ansøgninger behandles i
Folkeoplysningsudvalget, som træffer
beslutning om hvem, der kan modtage
støtte fra Talentpuljen.
Puljen er på 150.000 kroner.
Puljens størrelse er lokalt fastsat af
Kultur- og Fritidsudvalget.
Visions- og udviklingspuljen:
Puljen kan søges to gange årligt - forår og
efterår.
Projekter og aktiviteter på fritids- og

Kultur- og Fritidsudvalget påtænker at
reducere beløbet.

Side3/4

foreningsområdet behandles først i
Folkeoplysningsudvalget, hvorefter
indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget,
behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.
Projekter og aktiviteter på kulturområdet
besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Puljen er på 200.000 kroner.
Det er lovpligtigt at have en
udviklingspulje under
folkeoplysningslovens rammer. Der er i
loven ikke fastsat et beløbsminimum for
puljen.
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