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Indledning 
Det er i Rebild Kommune politisk besluttet, at en række godkendte haller kan få forskellige former for 
tilskud under forudsætning af, at de lever op til en række betingelser. 

De aktuelt godkendte haller, der kan opnå tilskud i henhold til disse regler er Arena Rebild (Arena 
Himmerland, Stensbohallen, Støvringhallen), Blenstruphallen, Bælumhallen, Haverslevhallen, Skørping 
Idrætscenter, Sortebakkehallen, Støvring Svømmehal, Svømmecenter Terndrup, Terndruphallen og Øster 
Hornum Hallen. For yderligere information omkring processen omkring godkendelse af en hal, kontakt 
Center Kultur og Fritid.  

Det er byrådet, der årligt fastlægger tilskud og rammebetingelserne herfor. Alle beløb, tilskud og 
beregningsformler (dog ikke udbetaling af driftstilskud), vil således kunne ændres uden varsel i 
forbindelse med den kommunale budgetlægning, der er afsluttet den 15. oktober. 

 

Tilskud til almindelige haller 
For almindelige, godkendte tørhaller gælder:  

1. Rebild Kommune giver et driftstilskud, der dækker udgifter til renter og afdrag på eksisterende lån. 
Betingelse herfor er, at hallen til en hver tid stiller den nødvendige information og det korrekte 
beregningsgrundlag til rådighed for forvaltningen. Hallen er således ansvarlig for, at Rebild Kommune har 
den korrekte information i forhold til udbetalingen af tilskud. Såfremt Rebild Kommune ikke har modtaget 
den korrekte information, kan kommunen ikke holdes ansvarlig for udbetalingen af en forkert ydelse. 
Desuden er hallen forpligtet til årligt at indsende regnskab og tilskudsregnskab til forvaltningen. 
Endvidere betinges det, at Rebild Kommune uden vederlag kan anvende hallen til valghandlinger. 
Slutteligt må en hal ikke omlægge sine lån eller optage nye lån uden forudgående godkendelse fra Rebild 
Kommune.   

2. Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet 
over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug. Folkeskolens brug skal 
planlægges og prioriteres først. Forvaltningen anbefaler, at hallen og skolen laver en skriftlig aftale om 
den lokale udmøntning af råderetten og samarbejdet i hverdagen. Det kommunale tilskud tildeles ud fra 
et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort 
pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale 
fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1, og 
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råderetten over hal 2 er det, der svarer til 3 skoledage om ugen, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. 
Kan skole og hal ikke opnå enighed om placeringen af tid i hal 2, træffer KFU beslutning herom.    

3. Rebild Kommune giver tilskud til faciliteter til udendørsomklædning. Tilskuddet består af et grundbeløb 
på 25.000 kr. plus 256 kr. pr. kvm. (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale 
fremskrivningsprocent). Betingelsen herfor er, at hallen uden yderligere udgift for Rebild Kommune stiller 
faciliteter til rådighed til omklædning i forbindelse med udendørsidræt.  

Alle beløb i dette regelsæt er inkl. moms, dvs. bruttotal. Det er således Rebild Kommune 
uvedkommende, om hallen er momsregistreret, delvis momsregistreret eller ikke momsregistreret. 
 

Tilskud til svømmehaller 
For godkendte svømmehaller gælder:  

1. Rebild Kommune giver et driftstilskud, der dækker udgifter til renter og afdrag på eksisterende lån. 
Betingelse herfor er, at hallen til en hver tid stiller den nødvendige information og det korrekte 
beregningsgrundlag til rådighed for forvaltningen. Hallen er således ansvarlig for, at Rebild Kommune har 
den korrekte information i forhold til udbetalingen af tilskud. Såfremt Rebild Kommune ikke har modtaget 
den korrekte information, kan kommunen ikke holdes ansvarlig for udbetalingen af en forkert ydelse. 
Desuden er hallen forpligtet til årligt at indsende regnskab og tilskudsregnskab til forvaltningen. 
Endvidere er det en betingelse, at svømmehallen er tilgængelig for offentlig svømning, i et rimeligt 
omfang, med tilstedeværelse af livredder. Slutteligt må en hal ikke omlægge sine lån eller optage nye lån 
uden forudgående godkendelse fra Rebild Kommune.   

2. Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet 
over svømmehallen i de timer, som folkeskoler i Rebild Kommune har behov for i relation til 
undervisning. Folkeskolerne har fortrinsret til tider. Svømmehallen har ret, men ikke pligt, til at sætte en 
årlig dato omkring skolestart, indenfor hvilken folkeskolerne skal have afgivet deres ønsker til tider i 
kommende skoleår. Endelig skemalægning af timer sker via en forhandling mellem svømmehallens 
inspektør og skole. Rebild Kommune har råderet over henholdsvis Svømmecenter Terndrup og Støvring 
Svømmehal, i op til og med 8,5 klokketimer ugentligt i hver hal, der betales med et fast, årligt tilskud på 
210.000 kr. inkl. moms (beløbet er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale 
fremskrivningsprocent) til hver hal. Såfremt folkeskolerne får behov for timer udover de 8,5 timer, 
betales disse efter en sats, der hedder 300 kr./ timen inkl. moms. Tilskuddet dækker endvidere betaling 
for livredder.  

3. Foruden ovennævnte driftstilskud og betaling for kommunal råderet ydes et ekstra tilskud til de 
godkendte vådhaller på 312.500 kr. årligt (beløbet er år 2013 niveau og fremskrives med den 
kommunale fremskrivningsprocent).  

Alle beløb i dette regelsæt er inkl. moms, dvs. bruttotal.  Det er således Rebild Kommune 
uvedkommende, om hallen er momsregistreret, delvis momsregistreret eller ikke momsregistreret.   

 

Vedligeholdelsespuljen 
Der er til hallerne (tørhaller og svømmehaller) afsat en vedligeholdelsespulje til større vedligehold i 
hallerne. For yderligere information omkring puljens aktuelle størrelse, udmøntningen af puljen, hallernes 
egenfinansiering, aktuel projektprioritering m.v. se Kultur- og Fritidsudvalgets referat af 14. november 
2012, der er tilgængelig på rebild.dk eller kontakt Center Kultur og Fritid.  
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Årets tilskudsbrev 
I fjerde kvartal hvert år modtager hallerne et tilskudsbrev med beregning af tilskud for det kommende år. 
Hallerne er forpligtigede til at tjekke, at de beskrevne tilskud stemmer overens med det forventede. 
F.eks. at driftstilskuddet stemmer overens med faktiske udgifter til lån.  

 

Dialog & høringsret 
De godkendte haller er løbende i tæt dialog med forvaltningen, der kontinuerligt indhenter og udsender 
information i forhold til årets tilskud, regnskaber etc. Samtidig er hallerne og forvaltningen løbende i 
kontakt i forbindelse med konkrete initiativer og projekter, f.eks. omkring vedligeholdelsesprojekter eller 
udviklingstiltag.  

Det er forvaltningens forpligtelse at holde hallerne velinformeret omkring forhold eller tiltag, der vedrører 
området. Eventuelle ændringsforslag til dette regelsæt skal desuden bringes i høring hos hallerne. 
Hallerne har således ret til at blive hørt, såfremt der overvejes ændringer i deres tilskud eller i deres 
betingelser for tilskud. En høring kan finde sted i forbindelse med et årligt dialogmøde eller skriftlig via 
mails eller breve.  

Såfremt Byrådet træffer beslutninger, der berører hallerne, f.eks. i forbindelse med budgetvedtagelsen, 
udsender forvaltningen information til hallerne herom så hurtigt, det er muligt.  

Årligt afholdes der et dialogmøde mellem hallerne og forvaltningen, hvor emner af almen interesse kan 
diskuteres. Hvert anden år placeres mødet som et dialogmøde med det politiske udvalg.  
 

Om dette regelsæt 
Disse tilskudsregler er vedtaget på byrådet den 19. september 2013. Dette regelsæt afløser alle tidligere 
indgåede aftaler mellem Rebild Kommune og de godkendte haller. Regelsættet er skriftligt meddelt de 
godkendte hallerne pr. mail december 2013 og publiceret på rebild.dk december 2013.  Regelsættet 
træder i kraft pr. 1. januar 2014.  

 


