Indstilling til bestyrelsen vedr. nye tilskudsvilkår
Udarbejdet på møde i tilskudsudvalget, mandag d. 29. august 2016

Baggrund
Siden sommerferie 2015 har vi analyseret og drøftet revision af driftstilskud. Formålet med analysen er
danne grundlag for politisk drøftelse vedrørende:
1. Skabe forenklede og gennemsigtige vilkår - mindre snyd
2. Opsøge viden i medlemsforeninger - hvordan hjælpe foreningerne bedst økonomisk og
administrativt
3. Lette administration - både for foreninger og HIR
4. Digitalisere ansøgning - Conventus
Konkret er det sket gennem:
•
•
•

•

analyse af nuværende vilkår, folkeoplysningsloven, andre kommuners tilskudssystemer og
konsekvensberegninger. Adskillige bilag er udarbejdet.
dialog med udvalgte foreninger (som i kr. og % blev hårdest ramt ved at udelade
omkostningsgodtgørelse). De ønsker alle at sikre omkostningsgodtgørelse.
møder i tilskudsudvalg, på kontoret og i bestyrelse, herunder temamøde på studieturen. Et
gennemgående ønske er, at vilkårene fremover tilgodeser medlemsfremgang (flere aktive),
foreningsudvikling og folkeoplysningslovens krav om tilskud til 0-24 år.
Det lykkedes ikke (pga. af få tilmeldinger) at gennemføre workshop med medlemsforeningerne
omkring tilskudsvilkårene ved efterårets medlemsmøde.

Ultimo 2015 besluttede bestyrelsen ikke at ændre vilkår gældende for 2016. Det skyldes at vi ønsker mere
tid til:
•

•
•

at drøfte hensigt med folkeoplysningsmidler med Kultur og Fritidsudvalget: KFU bakker op omkring,
at der gives tilskud til medlemmer op til 25 år – evt. reduceret for 19-25 år. KFU ønsker at der
fortsat gives tilskud til omkostninger i forbindelse med turneringsdeltagelse, da KFU støtter
konkurrencesporten – fordeling kan ændres.
at præsentere tankerne bag revision ved rep.møde 2016: Der var ingen kommentarer til
præsentationen – alene et ønske om at gøre vilkårene mere gennemsigtige.
at se resultatet af KLs landsdækkende undersøgelse vedr. vilkår for folkeoplysningsmidler:

Det er passende at vi afslutter processen med revision. Tilskudsudvalgets indstilling til bestyrelsen er en
konkret og balanceret model som tilgodeser to hovedspor:
1. en politisk – hvad mener vi er det bedste for idrætten i Herning, herunder skabe nye muligheder
2. en teknisk – hvordan kan vi revidere så eksisterende aktivitet kan fortsætte, samt optimere
arbejdsgange

Indstilling
Driftstilskud til medlemsforeninger bestå af to elementer:
Foreningstilskud dækker over de tilskudsdele som medlemskab af HIR og ansøgning kan udløse:
1. Grundtilskud
2. Medlemstilskud
3. Medlemsbonus
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Omkostningsgodtgørelse dækker tilskudsdele der forudsætter en beslutning i medlemsforeningen:
4. Start- og turneringtilskud
5. Dommertilskud
6. Kørsel af unge
Den oprindelige pulje til driftstilskud (4,2 mio.) deles til foreningstilskud (70%) og omkostningsgodtg. (30%)
Ad 1. Grundtilskud
•
•
•
•
•

Grundtilskud på 1500 kr. til medlemsforeninger som ansøger.
Grundtilskud aftrappes forholdsmæssigt såfremt andre tilskudsdele udbetales.
Ansøgning skal vedhæftes foreningens regnskab. Kontingentindtægt (for aldersgrupper) skal
fremgå af foreningens regnskab.
Afkrydsning af opfyldte krav til børneattester.
Ansøgning godkendes af formand og kasserer.

Ad 2. Medlemstilskud
•
•
•

•
•

Medlemstilskud på 160 kr. gives til alle medlemmer under 25 år – dog reduceret til 1/3 for
medlemmer i alderen 19-24 år.
Foreningen skal kunne dokumentere indberettede medlemmer i form af medlemslister med navn,
adresse, fødselsdato og indmeldelsesdato. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af disse.
Opgørelsen af medlemmer følger regler for indberetning af medlemmer til det Centrale
Foreningsregister, CFR, herunder inddeling i alderskategorier.
Såfremt foreningen ikke angiver medlemstal opdelt efter CFR-kategorier udbetales der kun tilskud
til en klart afgrænset gruppe under 25 år (oftest 0-18 år).
Deltagere ved evt. ferieaktiviteter kan ikke tælle som medlemmer.

Ad 3. Medlemsbonus
•
•
•
•
•

Bonus på 100 kr. udbetales for hvert medlem der overstiger sidste års medlemstal.
Gælder foreningens samlede medlemstal uanset alder.
Nye eller sammenlagte medlemsforeninger kan først modtage bonus i andet ansøgningsår.
Puljen til medlemsbonus er på 100.000 kr.
Ved samlet medlemsvækst større end 1.000 i medlemsforeningerne kan bonus pr. medlem
reduceres.

Ad 4. Start og turneringstilskud
•

•
•
•

Startgebyr for deltagelse ved kampe/stævner, der er godkendt af landsorganisationer/
specialforbund, og som er nødvendige for at gå videre mod deltagelse i f.eks. danske mesterskaber
og landskampudtagelse.
Der ydes ikke tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i danske mesterskaber,
landsmesterskaber, landsstævner o. lign.
Der er kun tilskud til deltagergebyret - rejse og opholdsudgifter mv. kan ikke medregnes.
Der er er ikke tilskud til start-, turnerings- og stævnegebyrer i udlandet.

Ad 5. Dommertilskud
•
•
•

Der må alene medregnes udgifter til dommere, der vedrører de af landsorganisationer/
specialforbund godkendte turneringer
Der skal foreligge kvittering fra modtageren (dommeren) eller samlet faktura fra
landsorganisation/specialforbund for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.
Det skal fremgå af kvitteringen / fakturaen, hvilket arrangement udgiften vedrører.
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Ad 6. Kørsel af unge
•
•
•
•
•

Tilskud til transport med ejet eller lejet bus, der i størrelse svarer til antal idrætsudøvere, som skal
være aktive.
Kun transporttilskud for unge (0-18 år) til kampe/stævner som kan godkendes i forhold til start- og
turneringstilskud.
Det er dog en betingelse, at turneringskampene afvikles mere end 80 km fra foreningens normale
samlingssted, samt at der foreligger en specifikation over de enkelte transporter.
Der skal foreligge kvittering for udgiften, der også skal fremgå af foreningens regnskab.
Ønskes andre principper til grund for opgørelsen, skal der foreligge en aftale med Idrætsrådet.

Overgangsordning: Nedgang i tilskud pr. medlem kan i 2017 maksimal udgøre 50 kr. og 75 kr. i 2018 i
forhold til udbetalingen i 2016. Forventet omkostning til overgangsordningen er 30.000 kr. pr. år og beløbet
finansieres af tilskudsafdelingens egenkapital.
Digitalisering: Ansøgning skal fremover ske via Conventus, således stamdata og medlemstal kan genbruges.

Ændringer – og argumenter
Puljedeling
Da sagsbehandling og udbetalingen af tilskud splittes op er det nødvendig med en overordnet opdeling af
midlerne (70-30). Foreningstilskud skal færdigbehandles i medio april, mens omkostningstilskud
sagsbehandles og udbetales i maj-august. Ansøgningstidspunktet fastholdes til 1. marts.
•
•

Alle foreninger får helt eller delvist deres tilskud udbetalt to mdr. tidligere.
Kontrol af omkostningsgodtgørelse er mest tidskrævende og kan med senere udbetaling bedre
planlægges i forhold til HIRs årshjul.

Medlemstilskud ydes fremover til alle unge under 25 år.
Ændringen tilgodeser ændring i folkeoplysningsloven i 2012. Tilskud til medlemmer i alder 19-24 er aftalt til
1/3 af tilskuddet til 0-18 årige. Finansieringen vil ske gennem reduktion i tilskud til omkostningsgodtgørelse.
Kontingenttilskuddet udfases og medlemstilskuddet øget tilsvarende.
De nuværende vilkår giver maks. 196 kr. pr. medlem.
Det betyder, at en forening i fremtiden maks. vil have
et tabt pr. medlem på 36 kr.
•
•

•

•

Medlemstilskud
250
200

Et kontingent på ≈600 kr. giver ved begge
150
modeller det samme i tilskud.
100
50% af alle foreninger har et kontingent under
50
450 kr. 68 % af foreningerne har kontingent
0
under 600 kr.
Der er 16.800 medlemmer i alderen 0-18 år.
Beregnet pr. medlem har 45% af alle
medl.60+kont.17%
medlemmer under 600 kr i kontingent, 18%
meld. 160
mellem 600-800 kr og 37% over 800 kr. 3% har
et kontingent større end 2000 kr.
Det er en betydelig administrativ lettelse når kontingent ikke skal oplyses.
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Ny pulje til medlemsbonus
Foreninger som præsentere øgede medlemstal præmieres. Ambitionen er at tilskønne foreningsudvikling
der resulterer i flere aktive medlemmer. Ordningen skal være nem at forstå og tager udgangspunkt i
foreningens samlede medlemstilgang.
Kørsel med unge
Ambitionen er - på sigt - at udfase tilskud til kørsel, da udvalget hellere vil støtte selve aktiviteten.
Tilskuddet fastholdes foreløbigt, men begrænses til kun at gælde udgifter til ejet/lejet bus.
•
•
•
•

Nogle idrætter har anskaffet bus bl.a. på baggrund af nuværende støtteordninger.
Mange ikke-støttede, men hyppige forældreture (under 80 km) vs. få lange ture (bl.a.
idrætsafhængig]. Fornemmelse af at der ikke udbetales godtgørelse til forældre.
Kørselstilskud er ofte forbundet med eliteatleterne – skal Herning Elite dække denne udgift?
Administration af transport er besværlig for både chauffør, forening og HIR.

Konsekvens pr. medlem
Figuren viser hvor mange foreninger som
vil opleve + eller – i forhold til nuværende
tilskud pr. medlem. 106 foreninger vil
opleve mere tilskud pr. medlem. 60
foreninger vil have nedgang i tilskud;
heraf 10 foreninger som mister mere end
40 kr pr. medlem. 3 foreninger sikres af
overgangsordningen, således de ikke
mister mere end 50 kr. pr. medlem.
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Digitalisering gennem Conventus
I 2017 leveres alle ansøgninger i en samlet fil, som efterfølgende vil lette sagsbehandlingen uden for
Conventus. Vi undersøger pt mulighed for udbetaling via en udtræksliste direkte til foreningens CVR eller
Nemkonto. Mindre papir, da alle regnskaber modtages og gemmes digitalt.
Conventus forventer i 2018 at systemet kan sagsbehandle ansøgninger, klare udbetalinger til foreningens
NemKonto samt muliggøre opfølgende kommunikation med foreningerne.

Tidsplan
29. aug:
7. sep:
Medio sept:
Okt-nov:
1. jan 2017:
Jan + Feb:
1. mar 2017:
Apr 2017:

Tilskudsmøde: Gennemgang af div. oplæg. Indstilling til bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde. gennemgang af indstilling og beslutning om fremtidige vilkår
Offentliggørelse af nye vilkår – med virkning d. 1.1.2017
Udarbejde ny administrativ platform tilskudsansøgning, nye formularer
Nye vilkår træder i kraft
Hjælp og vejledning til nye ansøgningsproces
Ansøgningsfrist for driftstilskud (evt. overgangsordning)
Rep.møde. Evaluering…

Tidligere relevante bilag
Fakta og dilemmaer kan ses i bilag A – analyse af de enkelte tilskudsbilag (28.9.2015)
Prioriteringer i fremtidens tilskudsvilkår – referat fra studietur, (18.11.2015)
Status på revision af tilskudsvilkår, (29. august 2016)
Nye tilskudsvilkår.docx

Side 4 af 4

