
 
Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. Budget 2022 

 
Folkeoplysningsudvalget (FOU) har ikke haft lejlighed til at drøfte Faxe kommunes budget 2022, men 
formandsskabet fremsender hermed kommentarer, som vi finder relevante i forhold til det administrative 
forslag vedr. budget 2022-2025. 
 
FOU har i mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med såvel forvaltning som Plan- og 
kulturudvalg. Dette har udmøntet sig i en god og fornuftig udvikling af det folkeoplysende virke i Faxe 
kommune. 
  
I FOU tror vi, at der i de nærmeste år vil være et stigende behov for at den enkelte borger føler, at det er 
interessant og givende at være aktiv i nærsamfundet hvor man lever og bor samt at foreningslivet har 
tidssvarende faciliteter 
 
Gennem bl.a. let forståelige tilskudsregler, påskønnelse og dialog forsøger FOU at medvirke til, at den 
frivillige indsats på det folkeoplysende område påvirkes i en positiv retning. 
 
I de seneste år har der i Faxe kommune været stor byggeaktivitet i forbindelse med halbyggerier, 
udvidelse af depotrum og kunstgræsbaner mm. Dette kan vi selvfølgelig kun påskønne i FOU. 
Samtidig kan vi dog også frygte om der, med det pres, der er på velfærdsområderne i Faxe kommune - og 
som det også kommer til udtryk i budgetforslaget for 2022 og fremover – vil være penge til at drifte disse, 
såvel som de foreningsejedede faciliteter, så de også i fremtiden vil fremstå ”up to date”. 
 
Iflg. forslagskataloget skal puljen til ”renovering af eksisterende idrætsfaciliteter” nulstilles i 2022. 
Ligeledes ses forslaget om renovering af kunstgræsbanen i Haslev ikke i forslagskataloget. 
  
 I FOU forstår vi godt, at der skal være penge til mange kerneopgaver og at der skal være balance 
i budgettet. 
 
Alligevel ser vi med beklagelse, at Anlægspuljen til fritidsbrugere fremover foreslås reduceret med 
ca. 1/4-del. Dette er en pulje, som de seneste år har løst mange dagligdags-, såvel som store opgaver – 
lige fra halgulve over tidtagningsudstyr til kaffekopper. 
 
Ligeledes med beklagelse, konstaterer vi at FOU's forslag om at Plan- og kulturudvalget oprettede en 
pulje for unge talenter i alderen 14-25 år, ikke er medtaget i forslagskataloget. 
Begrundelsen for dette forslag skulle dels være en hjælp/påskønnelse til de foreninger som har øgede 
udgifter til denne gruppe, dels at de unge i længere tid kunne forblive rollemodeller i deres klubber. 
 
I forbindelse med de strammede økonomiske vilkår, forudser FOU, at en del af tiltagene i Kultur- og 
fritidspolitikken for 2020-2024 bliver reduceret eller må skubbes til senere. 
 
Trods ovenstående, konstaterer FOU også, med en vis taknemmelighed, at der ikke er reduktionsforslag i 
vores kerneopgaver. 
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