HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Folkeoplysningssamrådet

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Folkeoplysningssamrådet

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.09.2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Folkeoplysningsområder, jf. Folkeoplysningslovens § 35

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Folkeoplysningsområdet

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022

6. Drift:
Folkeoplysningssamrådet noterer, at der i budgetforslaget hverken på tilskuddet til undervisning,
pensionistpas og lokaletilskud inden for folkeoplysende voksenundervisning eller på
aktivitetstilskuddet inden for det frivillige folkeoplysende foreningsliv er tale om direkte
besparelser i 2019. Der sker dog heller ikke nogen fremskrivning med den forventede
prisudvikling.
På lokaletilskuddet indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsliv skal
Folkeoplysningssamrådet udtrykke sin store tilfredshed med at budgetforslaget tilgodeser vores
ønsker om en udvidelse af rammen til lokaletilskud. Vi tager denne udvidelse som udtryk for, i
hvert fald en delvis imødekommelse af vores mere principielle bemærkninger. Herom i vores
høringssvar til budget 2017-2020.
Vedr. den lovbestemte udviklingspulje og Foreningsfokus:

Begge disse puljer er i 2015, 2016, 2017 og 2018 blevet finansieret af Kultur- og
Folkeoplysningsudvalgets særlige pulje. Folkeoplysningssamrådet har i høringssvar til budgetterne
for 2016 og 2017 opfordret til, at disse puljer sikres faste bevillinger i budgettet.
Folkeoplysningssamrådet skal derfor kraftigt opfordre til, at disse puljer i såvel 2019 som i
overslagsårene sikres midler fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets særlige pulje.
Folkeoplysningssamrådet finder, at det tidligere niveau for Foreningsfocus var rigtigt, og beklager
på den baggrund stærkt, at der ikke blev plads til denne pulje i 2018.
For så vidt angår Udviklingspuljen ser Folkeoplysningssamrådet meget gerne en fastholdelse af
den aktuelle ramme netop gennem en tilførsel fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets særlige
pulje. En udviklingspulje på 14.000,- som der lige nu er afsat i budgettet- giver kun meget dårlig
mening.
Folkeoplysningssamrådet skal også henlede opmærksomheden på, at Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget i 2017 og i 2018 tilførte Fritidspaspuljen yderligere 50.000 kr. fra
udvalgets særlige pulje.
Fritidspasset er nu så stor en succes, at der allerede nu pr. 1. september 2018 – og dermed ved
indgangen til de traditionelle indendørs vinteraktiviteters opstart, er lukket for udstedelse af
flere fritidspas, da det afsatte budget allerede er disponeret.
På den baggrund anmoder Folkeoplysningssamrådet om, at tilførslen af ekstra midler gentages i
2019, med mindst et beløb, som modsvarer beløbet i 2018.
Anlæg:
Folkeoplysningssamrådet er skuffede over, at der i det fremlagte budget slet ikke er fundet plads
til anlægsmidler til det folkeoplysende område.
Det gælder, når det handler om etablering af flere kunstgræsfodboldbaner, sådan som ønsket er
præsenteret gennem et større oplæg fra fodboldklubberne.
Og det gælder, når der heller ikke i 2019 ikke er afsat midler i til medfinansiering af
ekstraordinær vedligehold, energibesparende foranstaltninger og renovering af de frivillige
foreningers egne lokaler.
Folkeoplysningssamrådet beklager, at der ikke afsættes midler til at fastholde værdien af de
meget betydelige samfundsmæssige investeringer, som disse faciliteter repræsenterer – og
dermed sikrer den glæde og fornøjelse, som disse faciliteter dagligt bibringer de mange brugere.
Andet:
Det ville glæde Folkeoplysningssamrådet meget, om vores specifikke område kan friholdes, når
Kultur- og Folkeoplysningssamrådet skal udmønte sin ½ pct. besparelse og effektivisering.

Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
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