
 
 

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. Budget 2020. 
 

På vegne af Folkeoplysningsudvalget (FOU) i Faxe kommune fremsendes hermed  høringssvar til  
punkter i Budgetforslag 2020. 
 
FOU har i mange år haft et konstruktivt samarbejde med såvel administration som EKU/PKU. 
Samtidig har byrådet bevilget et budget, som har muliggjort en fornuftig udvikling af det 
folkeoplysende arbejde i Faxe kommune. 
 
Som vi tolker samfundsudviklingen for de nærmeste år, vil der være et stigende behov for, at den 
frivillige indsats øges i nærsamfundet hvor man lever og bor. 
Dette kan kun lade sig gøre, hvis den enkelte føler, at det er interessant og givende at være aktiv i 
civilsamfundet og som der står i den nuværende Kultur- og Fritidspolitik: ”Kultur- og fritidsområdet 
er et centralt område, der har stor betydning for kommunens borgere, tilflyttere og besøgende. Et 
rigt kultur- og fritidsliv opstår, når mennesker mødes, deltager aktivt og påvirker udviklingen i 
positiv retning”.    
 
FOU vil gerne medvirke til at påvirke den frivillige indsats på det folkeoplysende område i en 
positiv retning, bl.a. gennem let forståelige tilskudsregler, påskønnelse og dialog. 
 
Til den igangværende høringsrunde til Budget 2020 vil FOU gerne pege på følgende: 
 
PKU-F-02: 
Lidt gemt bag en overskrift om tilskyndelse til bedre booking ….. gemmer der sig en ”gammel 
kending”, nemlig gebyr på benyttelse af kommunale lokaler for folkeoplysende foreninger. 
 
FOU har ved flere lejligheder påpeget forskelsbehandlingen i forhold til de kulturelle og sociale 
foreninger og en gebyrordning vil helt sikkert blive opfattet som noget administrativt bøvl, som 
ikke er motiverende for, at yde en frivillig og ulønnet indsats. 
En undersøgelse i andre kommuner viser, at netop gratis lokaler betyder mest for de frivillige i 
forhold til  kommunal støtte. 
 
PKU-F-03: 
Puljen til nedsættelse af egenbetalingen for børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter er 
fortsat vigtig – i 2020 og årene frem. 
Vi har oplevet, at vi sidste år måtte nedsætte tilskudsprocenten for, at puljen kunne række hele året. 
FOU har tidligere fremsendt et forslag om, at øge puljen med særskilt støtte til talenter i de meget 
dyre aktiviteter som musikskole, trampolin og svæveflyvning. 
 
ØK-F-13: 
Med forslaget om at reducere ressourcerne til udvikling, vejledning og rådgivning af frivillige 
foreninger, går man ikke alene direkte mod råd og ønsker fra såvel Frivilligrådet som 
Folkeoplysningsudvalget i de seneste år, men også anbefalinger fra det tidligere § 17 stk.4-udvalg. 
 
På byrådsmødet d. 20.juni 2019 hørte vi, i forbindelse med Faxe Kommunes Vision 2030, ord som: 
”Byrådet har fokus på at udvikle sig til en attraktiv bosætningskommune. 
 Faxe kommune er super privilegeret med mange aktive frivillige, det er en hjørnesten for 
kommunen og kommunen skal naturligvis understøtte foreningslivet”. 
 
 



 
 
 
TMU-F-07og 10   
At spare på bygningsvedligeholdelsen på både skoler og fritidsfaciliteter mm. virker kortsigtet. 
Kommunen har for få år siden reduceret bygningsmassen og dermed øget belastning på den 
resterende bygningsmasse, og det kan efter FOU's opfattelse kun medvirke til øget nedslidning og 
dårligere forhold – f.eks. for aftenskolerne. 
 
Anlægsplan 
FOU har med interesse fulgt med i den igangværende facilitetsrapport og glæder os over, at der 
tilsyneladende også fremover bliver afsat midler til svømmehal, andre halprojekter, kunstgræsbane 
og renovering af idrætsfaciliteter. 
 
Lokaletilskud til egne lokaler. 
Faxe kommune yder som bekendt et lokaletilskud til vedligeholdelse mm. af de foreningsejede 
bygninger. 
Foreningerne har de seneste år foretaget omfattende renoveringer og energiforbedringer. 
Dette har bl.a. betydet, at der i disse foreninger er blevet lidt flere medlemmer over 25 år, medens 
tallet for de unge er uændret. 
Det kommunale tilskud er set over perioden 2016 – 2019 faldet med ca 10%. 
I 2016 var tilskudsprocenten 51 og i 2019 er den på 46. 
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