
Høringssvar, fra Folkeoplysningsudvalget til budgettet for 2016. 
  
Generelt mener FOU at et levende fritids og kulturliv, er det der giver livet indhold og udfordringer, så 
Bornholm bliver et spændende sted at leve. Derfor er de foreslåede besparelser problematiske, da 
mulighederne for aktiviteter beskæres. Faktisk i modstrid med kommunens målsætninger. 
 
FOU har stillet forslag om at aktivitetstilskuddet til børn og unge hæves til landsgennemsnittet. 
Dette fordi vi desværre ser flere og flere børn der bortvælger aktiviteter fordi det er for dyrt. Forslaget vil gøre 
det lettere at fastholde de medlemmer, der måske mest har behov for aktiviteterne, de svageste borgere. 
Forslaget er også i tråd med FKU’s mål om at flere skal være aktive. 
 
FOU vil kommentere følgende forslag: 
 
FKU-21-01 Tilskud til Idrætsrådet. 
 FOU finder det problematisk at Idrætsrådet ikke får midler til at løse deres opgaver. 
 
FKU 21-02  Rønne Byorkester  
 Ingen bemærkninger. 
 
FKU 21-03 Musikamatørerne 
 Ingen bemærkninger. 
 
FKU 21-04 Tilskud til mindre projekter 

Selv små projekter kan være vigtige, ting skal kunne afprøves samt det er måske også der, 
fremtidens store eventmagere findes. 
 

FKU 21-5 Frie midler 
 FOU se det som meget vigtigt og forskellige projekter kan støttes. 
 
FKU 21-06 Kulturelle puljer 
 Puljerne er i forvejen små, og en yderlig beskæring vil bevirke et mindre udbud. 
  
FKU 21-09 Poulsker Hallen 
 FOU kan ikke anbefale forslaget.  FOU forudsætter fuld kompensation hvis forslaget følges.  

FOU giver kun tilskud til aktiviteter og samvær til unge under 25 år, dvs. der bliver en stor 
lejeudgift for motionister der bruger hallen samt en lejeudgift til omklædningsrum som heller 
ikke er tilskudsberigtiget. Det vil give en forskelsbehandling af brugerne af Poulsker Hallen og 
brugerne af andre haller på øen. FOU anbefaler, at der findes en model, der sidestiller Poulsker 
Hallens brugere med brugerne af selvejende haller. 
 

TMU 55-09 Varmtvandsbassin Sønderbo  
 FOU vil igen stærkt fraråde denne besparelse, brugerne har ikke andre alternativer. 
 
TMU 55-13 Egenindtægt på idrætsområdet. 

FOU vil gerne høres vedrørende de vilkår de selvorganiserede får tilbudt faciliteterne. 
 Da forslaget vil kunne berøre øvrige foreninger der benytter faciliteterne. 
 
TMU 55-14 Anlægspuljen idrætsområdet. 
 FOU ser stadig behov for moderniseringer og forbedringer i hallerne. 
 
SSU 32-19 Reduktion af aktivitet i Kulturhuset. 
 Det foreslås at Folkeoplysningen erstatter nogle af aktiviteterne. 
 FOU forventer fuldkompensation til udgifterne hertil. 

Det er frivilligt at deltage i folkeoplysningens tilbud og alle skoler kan tilbyde undervisning. 
 
Se VIFO.dk  Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed ! 
 
Bjarne Westerdahl, Formand FOU 


