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Bilag til råderumsforslag på Kultur-, Fritids- og 
Sundhedsudvalgets område 

Indledning 

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde, den 7. september 2022, at tilskud til 
forsamlingshuse og venskabsbysamarbejdet skal indgå som råderumsforslag til budgetforhandlingerne for 
2023 – 2026.  

Råderumsforslag – september 2022 

Område Budgetudfordring 2023 2024 2025 2026 

Kultur og Fritid Tilskud til forsamlingshuse 0,20 0,20 0,20 0,20 

Kultur og Fritid Tilskud til Venskabsbysamarbejdet 0,03 0,03 0,03 0,03 

I alt  0,23 0,23 0,23 0,23 
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Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg  

 
Udvalg  Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget  

  

Sektorområde Kultur og Fritid  

Kort titel for besparelse/effektivisering Tilskud til Forsamlingshuse 
Beskrivelse af forslag: 

De foreningsejede forsamlingshuse har modtaget et årligt driftstilskud fra Rebild Kommune siden 2007.  
Driftstilskuddet er med til at understøtte forsamlingshusenes funktion som lokale samlingssteder. 
 
Fra 2007-2016 var tilskuddet 12.500 kr. pr. forsamlingshus 
Fra 2017-2019 var tilskuddet 37.500 kr. pr. forsamlingshus 
Fra 2020-2022 var tilskuddet 30.000 kr. pr. forsamlingshus 
 
Der er pt. 23 forsamlingshuse, som geografisk er jævnt fordelt i hele kommunen. 
 
En reduktion af den samlede pulje på 200.000 kr. vil medføre at tilskuddet til det enkelte forsamlingshus 
bliver på 20.000 kr. i 2023.   

A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale 
opgavevaretagelse  
B) Organisations- og strukturændringer på specifikke 
aktivitetsområder.  

X C) Servicereduktioner og servicefravalg.  

Er der tale om: 
(sæt kryds, evt. flere krydser) 

 
D) Andet  

Konsekvenser for brugere, borgere og personale: 

Forsamlingshusene spiller en central rolle for fællesskabet i både landsbyerne og byzonebyerne.   

 
Forsamlingshusene er foreningsejede og drives af frivillige, som lægger tid og engagement i at 
medvirke til, at der er aktivitet i husene.  
 
Ændring af tilskud til forsamlingshusene vil kunne få betydning for den fortsatte drift af husene.    
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: 

Ingen. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) 
Mio.kr. med 1 decimal ( = merudgift) 2023 2024 2025 2026 
Ændringer i driftsbudget -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

Engangsudgifter / investeringer      

Ændring i antal medarbejdere     
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Udvalg  Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget  

  

Sektorområde Kultur og Fritid 

Kort titel for besparelse/effektivisering Tilskud til Venskabsbysamarbejdet  
Beskrivelse af forslag: 

Venskabsbysamarbejdet blev startet tilbage i 1995/96 i Skørping Kommune og blev efterfølgende en del 
af Rebild Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007.  
 
Der er udarbejdet en gensidig venskabsbyaftale med Gelenau Kommune i Tyskland. Aftalen er en 
hensigtserklæring om samarbejde indenfor følgende temaer:  

 Uddannelse og kultur, 
 Turisme, fritid og sport, 
 Erfaringsudveksling på det politiske og administrative område, 
 Samarbejde vedrorende EU-projekter, 
 Samvirke mellem skoler, foreninger og organisationer, 
 Udvikling af kontakt mellem ungdommen..  

 
Venskabsbyaftale beskriver ikke afslutning af aftalen.  
 
Arbejdsgruppen bag venskabsbysamarbejdet består af politisk valgte repræsentanter fra Rebild 
Kommunes politiske partier. 
 
Venskabsbysamarbejdet har gennem de senere år arbejdet med følgende initiativer:  

 Fodbolddrenge besøger årligt Terndrup for træning 
 Årlig juletur til Gelenau  
 Samarbejde mellem skole og børnehave.  

 
Budget til venskabsbysamarbejdet er på årligt 30.000 kr.    

A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale 
opgavevaretagelse  
B) Organisations- og strukturændringer på specifikke 
aktivitetsområder.  

X C) Servicereduktioner og servicefravalg.  

Er der tale om: 
(sæt kryds, evt. flere krydser) 

 
D) Andet  

Konsekvenser for brugere, borgere og personale: 

Arbejdsgruppen for Venskabsbysamarbejdet vil skulle afslutte samarbejdet med Gelenau, herunder lave 
aftaler om afslutning af planlagte besøg og udveksling. Det vil desuden kræve en dialog og kontakt til 
byrådet i Gelenau, da de er medunderskrivere på venskabsbyaftalen.  
  
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: 

Ingen. 
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Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) 
Mio.kr. med 1 decimal ( = merudgift) 2023 2024 2025 2026 
Ændringer i driftsbudget -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Engangsudgifter / investeringer     

Ændring i antal medarbejdere     


