Aabenraa Fritidsråds bemærkninger
til Kultur- og Fritidsudvalgets
budgetbidrag 2020-2023
I forbindelse med udarbejdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020-2023 har Aabenraa Fritidsråd,
som en af de to store samarbejdspartnere på kultur- og fritidsområdet, haft mulighed for at udtale os om
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag på vores interesseområde.
Der foreligger på nuværende tidspunkt den 5. august 2019 ikke nogen økonomiaftale for kommunernes
økonomi i 2020 mellem KL og regeringen.
Vi har indhentet og forholdt os til budgetmaterialet fra Aabenraa Kommunes hjemmeside, med
henvisning til udvalgets mødereferat fra den 28. maj 2019, pkt. 71, Budget 2020-2023 for Kultur- og
Fritidsudvalget, og de vedhæftede bilag.
Her fremgår det, at der ikke er udfordringer i basisbudgettet i form af kontrakter eller nye større
opgaver, der ikke er finansieret. Der er ingen tekniske korrektioner i basisbudgettet.
Herudover er vi p.t. ikke bekendt med beslutning om yderligere forslag til besparelser eller udvidelser i
budgetrammen i budgetforslag 2020-2023 på vores interesseområde, der skal behandles af byrådet, ud
fra det budgetmateriale og de beslutninger der har været til vores rådighed fra Aabenraa Kommunes
hjemmeside under Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og mødereferater.
Vi har dog bemærket følgende:
Under forslag til omprioriteringer fremgår det bl.a.
”Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget udvalgets politik område.
Fritidsrådet forhøjelse af puljer:
På dialogmødet med Fritidsrådet den 1. maj 2019 tilkendegav Fritidsrådet et ønske om en fordobling af
deres puljer hvor der årligt er afsat 0,1 mio. kr. til aktiviteter og 0,2 mio. kr. til anlæg. Udvalget
kvitterede for ønsket i forhold til at tage det i betragtning ved budgetlægningen. En screening af de
indkomne ansøgninger og bevillinger de seneste tre år, understøtter dog ikke ønsket, da der ikke er en
væsentligt stigning i antallet af ansøgere eller ansøgte beløb. Det er ikke muligt at fremsætte
anlægsønsker i budgetprocessen for 2020.
Anbefales ikke”
Vores kommentarer til forslag med omprioriteringer
Fremtiden kan ikke altid måles og vurderes på basis af fortiden, og fremtiden kan vi være med til at
skabe og påvirke.
Aktivitetspuljen:
Idrætsforeninger og spejdergrupper med deres mangfoldige udbud af aktiviteter og arrangementer m.v.,
er også med til at sikre, at Aabenraa Kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i som borger og
tilflytter, og bidrager dermed til at opretholde og skabe fritidsaktivitet og oplevelser for voksne og børn i
vores dagligdag, samt skatteindtægter for Aabenraa Kommune.
Den 5. august 2019 er så godt som alle tildelte midler på 100.000 kr. i 2019 bevilget til projekter og
arrangementer m.v.
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Anlægspuljen:
Siden etablering i 2011 har der årligt været afsat 0,2 mio. kr. til fritidsrådets anlægspulje. I 2018 og
2019 er der ekstraordinært afsat yderligere 41.000 kr. pr. år, og i alt 241.000 kr. i hvert af årene 2018
og 2019.
Den 5. august 2019 er der bevilget tilskud fra fritidsrådets anlægspulje på i alt 196.500 kr. i første halvår
2019, og med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på 45.604 kr., er der midler på 90.104 kr. til
uddeling i resten af 2019.
Vi vil gerne kunne undgå at skulle sige nej til tilskud til alle de gode projekter, der søges om tilskud til fra
anlægspuljen. I henhold til vores retningslinjer kan vi maks. give tilskud på op til 50 % af
anlægsudgifterne i budgettet til ansøgningerne til vores anlægspulje, og vores bevillingsniveau i 2017,
2018 og 2019 har som udgangspunkt været på maks. 25 % af anlægsudgifterne i forhold til en individuel
vurdering af budgetterne til ansøgningerne, for dermed at kunne tilgodese flest mulige ansøgninger der
måtte komme i løbet af året. Så vores bevillingspraksis er udtryk for mådehold, for at kunne tilgodese
flest mulige.
Kommunens MERVÆRDI i kr. og øre er på minimum 50 % af tilskuddet fra Aabenraa Kommune i forhold
til den store frivillige indsats der ydes i anlægsprojekterne. Tilskud fra anlægspuljen er samtidig en stor
positiv tilkendegivelse fra Aabenraa Kommune til de enkelte projekter, og et stort ”rygklap” til
synliggørelse af den store frivillige indsats der ydes i de frivillige idrætsforeninger og spejdergrupper. Det
er endvidere en medvirkende kraft til yderligere anerkendelse som ”løftestang” i forhold til ansøgninger
om tilskud fra andre eksterne fonde til anlægsprojekterne, der også er med til at booste MERVÆRDIEN
for Aabenraa Kommune med yderligere tilførelse af midler til vores medlemsforeninger.

Der søges generelt om større tilskud, og med den iderigdom og skaberkraft vi oplever i forhold
ansøgningerne til vores aktivitets- og anlægspulje, skal vi derfor anbefale, at bevillingen til
fritidsrådets aktivitetspulje forhøjes til 200.000 kr. og anlægspuljen forhøjes til 400.000 kr.,
så vi kan tilgodese flere ansøgninger og med større tilskud.

Forslag til ændringer i taksterne
Ud fra budgetmaterialet har vi ikke haft mulighed for at vurdere forudsætningerne og rationalet for
udviklingen i taksterne til øvrige udlejning af idrætshaller, samt de væsentlige fald i taksterne for
pensionister og studerende i de kommunale svømmehaller, og herunder om der er økonomisk belæg for
udviklingen i taksterne.

BRUG Aabenraa Fritidsråd AKTIVT - som et aktiv for forenings- og fritidslivet i Aabenraa Kommune.
Læs også om os og vores arbejde for jer i vores præsentationsbrochure:
http://www.sebrochure.dk/Aabenraa-fritidsraad/WebView/
Venlig hilsen
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