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Høringssvar fra Folkeoplysningssamrådet til budget 2014
Folkeoplysningssamrådet har i sit møde den 16. september 2013 drøftet Økonomiudvalgets budgetforslag 2014 – 2017 med henblik på afgivelse af høringssvar. Folkeoplysningssamrådet vedtog
at fremsende følgende høringssvar:
Budgetforslaget for den folkeoplysende voksenundervisning:
Folkeoplysningssamrådet noterer med tilfredshed at der i budgetforslaget lægges op til en udvidelse på aftenskoleområdet på samlet set 200.000,00 kroner sammenlignet med den faktiske
ramme for 2013 (300.000 i forhold til budget for 2013).
Folkeoplysningssamrådet glæder sig over en udvidelse i denne størrelsesorden da den med stor
sandsynlighed vil betyde at ikke mindst mindre bemidlede ældre borgere i højere grad vil deltage i undervisning i aftenskolerne i Odsherred Kommune. Det vil – håber og tror vi - modvirke en
stigende isolering af disse borgere i deres eget hjem til glæde for den enkelte og for de fællesskaber, de får lejlighed til at indgå i.
Generelt vil det betyde bedre arbejdsforhold for de lokale aftenskoler i Odsherred Kommune.
Budgetforslaget for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
Folkeoplysningssamrådet noterer at der ikke direkte lægges op til besparelser på de øvrige områder. Det glæder vi os over fordi det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i høj grad er
den lim, som får de lokale samfund til at hænge sammen så de fortsat er attraktive at bo og
leve i. En besparelse på dette område ville således være i direkte modstrid med de overordnede
målsætninger for budgettet; øget bosætning og erhvervsudvikling. Samrådet er opmærksomt
på, at ikke alle midlerne i den særlige pulje til udvikling og foreningsfokus er blevet brugt, men
vi opfordrer til at lade midlerne forblive i området ved at overføre restbeløbet til det efterfølgende år eller at det ikke-forbrugte anvendes til at forhøje aktivitetstilskuddet, ligesom lokaletilskuddet er under pres. Et løft på dette område ville også være kærkomment.
Anlægsbudgettet:
Folkeoplysningssamrådet noterer med dyb beklagelse at der ikke lægges op til at afsætte midler
til vedligehold og renovering af de frivilligt folkeoplysende foreningers egne lokaler i anlægsbudgettet. Samrådet skal fastholde sin kraftige opfordring fra sidste års høringssvar til byrådet
om at være opmærksomme på i det mindste at fastholde værdien af de frivilligt folkeoplysende
foreningers egne lokaler gennem løbende vedligehold af disse faciliteter.
Samrådet glæder sig over tilskuddet til en kunststoffodboldbane i Vig.
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