Workshop - Fritidsudvalgets temadag 5. april 2014

Workshop 1: Hvorfor yde tilskud ?
Næstved Kommunes tilskud til folkeoplysende foreningerne har afsæt i harmoniseringen i 2007
da fem kommuner blev til en kommune.
Lov om Folkeoplysning siger at der skal ydes tilskud, men at det stort set er op til den enkelte
kommune at fastsætte hvordan
Men…
Hvorfor vil I yde tilskud?
- hvad er nu lige formålet med at yde tilskud til foreningen
- hvilken effekt ønsker vi opnået ved at yde tilskud

Hvordan kan I bedst understøtte formål, mål og effekt?
Skal det være i form af:
- Et grundtilskud uanset foreningstype/aktivitet/medlemsantal/kontingentstørrelse/udgifter?
- Et tilskud baseret på foreningens aktivitet?
- Baseret på aldersgrupper?
- Differentieret tilskud afhængig af foreningstype/aktivitet m.m.?
- Eller?

Workshoppen skal formulere 3 udsagn om formål, mål og ønsket effekt samt hvordan
I ville yde tilskud for at opnå en given effekt.
Eks.:
Formålet med at yde tilskud er …..
Målet med at yde tilskud er…
Effekten skal være at …
Vi vil yde et differentieret grundtilskud baseret på foreningens alderssammensætning… samt et
supplerende aktivitetstilskud baseret på foreningens aktivitet for børn under 18 år

Udsagnene skal skrives på udleverede materiale.
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Gruppe X
Folkeoplysende formål i Centrum.
Anerkender frivilligheden.
Sikre mangfoldighed – plads til A og B hold.
Motivere til kvalitetssikring, uddannelse, udvikling.
Kompetenceløft af foreninger (Partnerskaber).
Mekanisme der udnytter kapacitet – f.eks. ”ikke modregne indtægt i f.eks. lokaletilskud”
Klæde foreningerne på – overgangsordning/tid.
Gruppe Y
At anerkende og støtte det frivillige foreningsarbejde
At give flest mulige borgere mulighed for at dyrke aktiviteter i deres fritid i kommunens
foreninger.
At man får nogle aktive borgere og nogle velfungerende foreninger der tager udgangspunkt i
et forpligtende og udviklende fællesskab. Også set i et sundhedsperspektiv.
Gruppe Z
Formål:
At understøtte de værdier det danske samfund bygger på såsom demokrati, fællesskab,
åbenhed og plads til alle samt bidrage til forbedring af folkesundheden.
Mål:
Skal medvirke til at flere har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset baggrund og
økonomi.
Effekt:
Så medlemmerne i de enkelte foreninger får de bedst mulige forhold
Vi vil yde tilskud til alle folkeoplysende foreninger, hvor der tages hensyn til børn og unge
samt ældre over 65 år.
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På baggrund af ovenstående udsagn blev nedenstående drøftet.
Lokaletilskud.
Der blev talt om, at det skulle være muligt for andre foreninger at kunne låne/leje ledig lokale
kapacitet, hos de foreninger der modtager lokaletilskud til egne/lejede lokaler.
Der er kun tale om udlån til foreningsaktivitet (ikke private arrangementer).
For at motivere til dette blev forskellige virkemidler drøftet:
- Indtægt fra anden forening bør ikke fradrages tilskudsgrundlaget. (anden forening kan
ikke søge lokaletilskud til udgiften)
- Nedsættelse af lokaletilskudsprocent og samtidig afsætte en pulje der giver mulighed for
at søge tilskud som belønning for at stille sit lokale til rådighed for andre foreninger
- Anlægspulje hvor det er muligt at søge ekstra midler til ekstraordinær renovering
Af andre drøftelser/forslag blev nævnt:
Budgetrammen til lokaletilskud til aftenskoler ønskes forhøjet.
Materialepuljen til foreninger med eget udendørs anlæg (tennis, ride, motorklub etc.) ønskes
genindført.
Medlemstilskud - grundtilskud/aktivitetstilskud/opgavetilskud ?
Det er ikke ønskeligt med et tilskud baseret på aktivitetstimer, da det må forventes at give
mere administration hos foreningerne og kommunen.
Anden mulighed kunne være at finde andet parameter end aktivitetstimer, som ikke er
administrativt tungt.
Puljerne – Forsøgs- og udvikling, Træner-/leder.
Blev kun kort nævnt og ikke drøftet.
Der blev dog tilkendegivet et ønske om at se på de kurser, der i dag ikke kan opnå støtte.
Hvad sker der nu?
Center for Kultur og Borgerservice vil på baggrund af ovenstående fremlægge forskellige
muligheder for tilskud til lokaler til drøftelse for Fritidsudvalget.
Fritidsudvalget vil få mulighed for at fortsætte deres drøftelse af puljerne til
- medlemstilskud,
- forsøg og udvikling
- samt træner-/leder.
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