
 

Furesø, 21. januar 2020 

Nye principper for tildeling af aktivitetstilskud - måske 

 

Processen 

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt (KFIU) har besluttet, at de ønsker at ændre de grundlæggende 

principper for tildeling af aktivitetstilskud til vores foreninger. Begrebet Aktivitetstilskud dækker samlet set 

over Medlemstilskud, Grundbeløb til unge samt Træner/Instruktørtilskud. 

KFIU består af forkvinden Tine Hessner (Radikale), Muhammed Bektas (Socialdemokratiet), Niels Bjerre 

degn (Socialdemokratiet), Egil Hulgaard (Konservative) samt Gustav Juul (Venstre). 

Det er en beslutning, KFIU har valgt at træffe selv og sende det til godkendelse i Økonomiudvalget og 

Byrådet, uden på nogen måde at involvere de samråd, der repræsenterer foreningslivet dvs. Kulturelt 

Samråd, Spejdernes Samråd og Furesø Idrætsråd.  

Når vi har gennemgået dagsordener og referater fra KFIU’s møder, har de nye principper ikke formelt været 

behandlet. Om det er et bevidst forsøg på at undgå en involvering af foreningslivet eller der ligger andet 

bag, kan vi kun gisne om. Men det gør Byrådets mantra om at ”vi finder løsninger sammen” meget hult og 

utroværdigt! 

Disse beslutninger har gennem mange år været truffet efter en grundig dialog med foreningernes 

repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget (FOU), men denne gang har KFIU undladt denne involvering. 

I Byrådets beslutning står der, at ”Det samlede Folkeoplysningsudvalg skal involveres og kvalificere de nye 

principper”. Det havde KFIU tydeligvis ikke tænkt sig at følge. Foreningerne og FOU fik blot en orientering 

om at de nye principper skulle implementeres pr. 1. januar 2020, dvs. uden reel mulighed for den nævnte 

involvering af FOU og uden en seriøs kvalificering af principperne. 

Efter en dialog i FOU er det endt med, at implementeringen af de nye principper er udskudt, så de først kan 

træde i kraft pr. 1. januar 2021. I første kvartal 2020 skal foreningsrepræsentanterne i FOU have en grundig 

orientering om de planlagte nye principper, og kvalificeringen går på, om der ved en fornyelse af disse 

principper kunne have været andre elementer i spil, og en vurdering af, om de tænkte nye principper giver 

en fair påvirkning på foreningslivet.   

Det har været nævnt, om der kunne indbygges tilskud til fx pensionister, handicappede eller halt andre 

grupper. Da det ikke har været behandlet, har det heller ikke kunnet kvalificeres, om det er realistisk at 

inddrage denne type tilføjelser på tilskudsmodellen.  Der er en fælles interesse i, at foreningerne kan 

gennemskue hvorfor deres tilskud bliver som de bliver. 

Langt de fleste Aktivitetstilskud går til idrætsforeningerne, da det er styret af, at foreningerne har 

ungdomsmedlemmer, hvilket en del kulturelle foreninger ikke har. 



Principperne 

Hvad er det så der ændres med de nye principper? 

Baggrunden for de nye principper har en rent politisk karakter, hvilket er helt fint. Det er jo Byrådet, der er 

valgt for at lave politik. De bagved liggende tanker er, at politikerne ønsker at: 

1. Prioritere børn og unge på bekostning af voksne 

2. Prioritere medlemmer bosat i Furesø Kommune på bekostning af medlemmer bosat i andre kommuner 

3. Lægge et loft for hvor meget en forening kan få i tilskud til dækning af træner-/instruktørtilskud 

4. Have et samlet loft for tilskud til foreningen pr. medlem 

5. tilstræbe at foreningerne reelt kan tro på en beregning af af deres tilskud baseret på egne data og disse 

principper 

Ad 1: B&U vs voksne 

Hidtil har der været et såkaldt medlemstilskud der under visse forudsætninger har været udbetalt som et 

fast beløb på 30 kr pr. medlem uanset alder. Medlemstilskuddet er helt bortfaldet. Holdningen bag er, at 

voksne og pensionister selv har råd til at betale, og at foreningerne bare kan hæve kontingentet for disse 

grupper med 50 kr. Så bliver økonomien ikke påvirket. 

Samtidig er det grundbeløb der er afsat pr ungdomsmedlem hævet, så foreninger med mange 

ungdomsmedlemmer kan se frem til lidt flere tilskud. 

Ad 2: Medlemmer udenfor kommunegrænsen 

Reglerne er justeret, så det reelle tilskud til ungdomsmedlemmer bosat udenfor Furesø Kommune falder. 

Det vil påvirke foreninger, der enten ligger i kantområder i kommunen, hvor det er naturligt, at der er en 

del medlemmer fra nabokommunerne, eller for foreninger der driver aktiviteter, der ikke tilbydes i 

nabokommuner, hvorfor det er naturligt at søge til få foreninger med tilbuddet. 

Ad 3: Træner-/instruktørtilskud 

Der har hele tiden været grænser for hvor meget tilskud der kunne gives til omkostninger til 

trænere/instruktører, der arbejder med ungdomsmedlemmer. Omkostninger til trænere/instruktører for 

voksne over 25 år, kan fortsat ikke få tilskud. Selve grænsen er ny fastsat relativt i forhold til 

medlemstilskuddet, dvs. tilskud til B&U.  

Den ændrede model, kan for forskellige foreninger påvirke forskelligt. Der kan forudses en effekt, hvor 

idrætter der har relativt meget 1:1 eller 1:få træningsseancer, og som derfor relativt har højere 

omkostninger, end når en fodbold eller håndbold træner kan træne 30 medlemmer samtidig. Så 

individuelle idrætter (fx tennis) kan blive påvirket mere end holdsport. 

Ad 4: Samlet loft 

Der er nu lagt en samlet loft ind i modellen, der faktisk er hævet i forhold til den gamle model, men der er 

med de øvrige nye begrænsninger i modellen lagt tilpasninger og lofter ind, så den samlede max pr. 

medlem ikke nødvendigvis vil blive oplevet af mange. 



Ad 5: Forudsigelighed 

Det har fra politikernes side været påstået, at med den nye model, kan foreningerne tro på at de får det 

tilskud, som modellen faktisk tilsiger. Det har ikke været tilfældet hidtil. 

Hidtil har det været sådan, at der politisk er afsat en samlet ramme til disse aktivitetstilskud. Når data på 

medlemmer er kommet ind til forvaltningen, har de regnet på hvad de fastlagte principper så vil medføre af 

omkostninger til tilskud. Hvis det så har vist sig, at der egentlig er medlemsdata der skulle udløse et samlet 

tilskud, der fx er 5% højere end den ramme som er fastsat, så har alle fået at vide, at alles tilskud bliver 

reduceret med 5% for at nå den afsatte ramme. 

Med den nye model tror politikerne på, at med de indbyggede lofter på de enkelte deltilskud der er 

indbygget, så vil det samlede resultat være til at tro på, og der forventes ikke, at der skal ske generelle 

nedjusteringer. 

Forudsigeligheden ligger derfor i de allerede indbyggede begrænsninger. MEN det er fortsat en sandhed, 

der er bygget på nogle forudsætninger. Vi har i de seneste par år oplevet en stigning i medlemstallene i 

vores idrætsforeninger – stort set alene på børnemedlemmer. Det betyder, at der vil blive flere, der skal 

have de justerede tilskud, men politikerne har ikke reelt hævet rammen.  

FIR har fået bekræftet, at vi kan stå i en situation med de nye principper, hvor der alligevel bliver behov for 

at lave de generelle justeringer, der også hidtil har været tilfældet, såfremt medlemsantallet fortsat stiger i 

foreningerne. 

Effekten af de nye principper 

De hidtidige beregninger har vist, at mange foreninger vil få relativt marginale stigninger i deres samlede 

tilskud. Til gengæld vil relativt få foreninger blive meget hårdt ramt, med voldsomme reduktioner i tilskud 

til følge.  

Vi har en tradition for at vi opfatter foreningslivet relativt kollektivt, hvorfor FIR som udgangspunkt vil være 

ked af, hvis enkelte foreninger bliver så hårdt ramt, at de reelt kan været truet på deres overlevelse, på 

bekostning af, at mange foreninger får lidt ekstra. 

En del af kvalificeringen vil også være, at hvis modellen op til en vis grænse belønner træner/instruktør 

omkostninger, kan den så lægge op til, at der er foreninger, der fristes til at hæve deres trænerlønninger 

med 20.000 kr/år hvis de reelt kan få et øget tilskud på 25.000 kr/år, så kan der jo spekuleres i at optræde 

uden omhu på omkostningssiden. Jeg tvivler på at det sker, men der er store forskelle på disse 

omkostninger imellem foreningerne, hvilket måske mere ubevidst kan medføre en holdning til, at hvis 

andre kan, så kan vi også. 

Hvad sker der nu? 

Det er vigtigt at understrege, at FIR og FOU reelt ikke har taget stilling til, om politikerne nye principper 

faktisk er fornuftige og gode. Da politikerne ikke har ønsket en seriøs debat om deres forslag, er dette ikke 

sket. I den kommende proces, kan det teoretisk set være, at det samlede FOU efter den aftalte involvering 



faktisk er enige i, at de foreslåede principper er fine. Så har politikernes proces blot udskudt 

implementeringen med et år. 

Det kan også være, at det ved en seriøs kvalificering i FOU viser sig, at ændringer rammer de enkelte 

foreninger meget unfair, så få skal betale regningen for politikernes principper. I givet fald, kan FOU  

komme med forslag til justeringer i principperne. 

I den sidste ende, kan politikerne i KFIU og i Byrådet fortsat vælge at være ligeglade med FOU og FIRs 

anbefalinger, og bare vedtage deres nuværende model. Det er de formelt i deres gode ret til. Det er jo dem, 

der er valgt til Byrådet, men de skal jo også genvælges i efteråret 2021, dvs samme år som en ny model er 

implementeret, og hvis den ikke i foreningernes optik er i orden, vil det naturligvis være et emne, som de 5 

medlemmer af KFIU skal høre for og stå på mål for ved valget. 

FOU er ved at lave den endelige planlægning af processen, som FIR efterfølgende bliver en del af.  

Vi skal i den sammenhæng vurdere, om der skal laves et medlemsmøde, hvor principperne kan gennemgås 

i flere detaljer. Det vil vi vende tilbage om inden længe. 

 

Lars Køster Svendsen 

Formand Furesø Idrætsråd 

 

 

 


