Høringssvar fra ”AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd” og ”DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed”

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotholmsgade 10-12
1216 København K

København den 7. november 2012.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om frikommuner
I henhold til ministeriets skrivelse af 11. oktober 2012 vedr. ovenstående skal AKKS - Amatørernes
Kunst & Kultur Samråd og DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed herved afgive
følgende fælles høringssvar:
Frikommuneforsøget er ifølge lovforslagets bemærkninger et led i regeringens langsigtede arbejde
med at reformere den offentlige opgaveløsning. Frikommunerne får således mulighed for at ”være
en aktiv bidragsyder til at reformerne og overvejelserne herom, ved at gå nye veje i
opgaveløsningen, ved at tænke nyt og ved at vise, at kommuner kan administrere friere rammer på
nye områder, herunder forhåbentligt med bedre resultater”.
AKKS og DATS har tidligere indgivet høringsvar vedr. frikommuneforsøget den 18. april 2012. Her
skal vi kort kommentere de forslag der er relevante for amatørkulturen i det nye lovforslag baseret
på frikommuneforsøgets 3. ansøgningsrunde:
Det første forslag, der vedrører amatørkulturen findes i§7. Et af forslagene her retter sig mod at
give en udvidet adgang til at ledige og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet for
frivillige foreninger og organisationer.
Der skal ikke herske tvivl om at amatørkulturens foreninger og organisationer har følt sig
begrænset af ”4-timers-reglen” i forhold til frivilligt ulønnet arbejde. Lempelsen i reglerne vil derfor
givet være til stor hjælp og gøre os i stand til at udføre en bedre og mere kompetent service for
vores 115.000 medlemmer, borgerne og offentligheden.
Det andet forslag der berører amatørkulturens udøvere er at finde i §15, der omhandler
muligheden for at frikommunerne kan dispensere for kravet om at foreninger inden for den
folkeoplysende voksenundervisning skal afsætte 10% af det årlige grundtilskud og supplerende
grundtilskud til debatskabende aktiviteter.
Også dette forslag bifalder vi, da kursusudbuddet indenfor amatørkulturen som regel hænger nøje
sammen med opkvalificeringen af den kunstneriske udfoldelse. Det betyder ikke, at der ikke er
debatskabende aktiviteter i amatørkulturen, men snarere at de er en del af den proces der finder
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sted når man indstuderer og fortolker et kunstneriske værk og derfor som regel er en del af selve
kurset.
Vi hilser begge disse forslag velkomne og glæder os meget til at høre om effekten af og
erfaringerne med lempelserne, såfremt de vedtages, og håber endvidere at evalueringen af
frikommuneforsøget sendes ud i den brede offentlighed, så alle får mulighed for at deltage i
debatten.
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