Samrådet for aftenskoler, høringssvar
Thisted, den 10. oktober 2017
Thisted kommune
Fritidsforvaltningen
7700 Thisted
Høringssvar
Samrådet for aftenskoler i Thisted kommune vil gerne udtale følgende som høringssvar til fritidsforvaltningens udsendte
skrivelse:
Forhåndstilsagn: Samrådet tilslutter sig, at det hidtil anvendte forhåndstilsagn ophæves
A conto udbetaling: Samrådet anbefaler som foreslået fra forvaltningen, at der udbetales et a conto beløb svarende til ¾
i januar og ¼ i september på baggrund af afsluttede tal fra de seneste 2 regnskabsår.
Tilskudsbrøker: Samrådet anbefaler som foreslået fra forvaltningen at tilskuddet tildeles efter følgende brøker og model
1/3 (0,33) – almen undervisning
7/9 (0,78) – handicapundervisning
5/7 (0,71) – instrumental undervisning
Tildelings metodik (trin): Samrådet foreslår den nuværende tildelingsmetodik afløst af et mere gennemsigtigt system.
Tyndt befolkede områder: For at fremme aktivitetsniveauet i landområderne foreslår samrådet, at der ydes ekstra
tilskud til hold uden for Thisted, Hurup og Hanstholm. Herefter kan der ydes tilskud til hold, der kun kan samle 4-8
kursister i bebyggelser under 2000 indbyggere – svarende til 5/7 (0,71)
Puljemidler: Samrådet er indstillet på at bidrage til en fælles pulje – anslået 50.000 kr., hvorfra der kan søges
ekstraordinære midler – f.eks. ved tværgående samarbejder eller nye tiltag/aktører på aftenskoleområdet. De uforbrugte
midler fra puljen fordeles den 1. november til alle aftenskoler efter forholdstallet for årets tildelte a conto beløb.
Markedsføring: Samrådet ønsker ikke at anvende særskilte midler til fælles markedsføring for aftenskolerne for
nuværende. Til gengæld vil vi gerne deltage i fælles markedsføring for folkeoplysningsudvalgets aktiviteter generelt.
Budgetsamråd: Samrådet ønsker på vegne af aftenskolerne, at der hvert år indkaldes til et budgetsamråd omkring den 1.
november – efter at det kommunale budget er vedtaget. Ved samme lejlighed kan der udveksles ideer og tanker med
forvaltningen med henblik på det kommende regnskabsår.
Fællesaktiviteter: Samrådet ønsker at fremme dialogen aftenskolerne imellem. Måske igennem fællesaktiviteter – eller
et årligt enkeltstående arrangement. Det kunne være forud for sæsonstart i august/september, hvor aftenskolerne kunne
opnå et fælles offentligt fokus.
Vilje til samarbejde med forvaltningen: Samrådet for aftenskoler vil gerne udtrykke vilje til samarbejde med
fritidsforvaltningen i løsningen af de opgaver, der efterfølgende kan skabes tvivl omkring. F.eks. kunne
fritidsforvaltningen rekvirere KLs fordelingsskema og starte forfra i opbygningen af gennemsigtige regneark.
Ligeledes vil samrådet også gerne involveres og efterfølgende sanktionere de nye opstillede fordelingskriterier.
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