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Udlodning af pulje til elektronisk adgangssystem

Til Rebild Kommunes idrætshaller og kulturhuse
Kultur- og fritidsudvalget i Rebild Kommune har på møde den 5. december 2018 besluttet at udlodde en 
pulje på 893.213 kr. til etablering af låsesystemer i kommunens idrætshaller. Beslutningen medfører, at 
kommunen ikke gennemfører en samlet løsning med en enkelt leverandør. Den politiske beslutning kan 
læses her:

https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/122/7493#punkt5

Puljen kan udelukkende anvendes til etableringsomkostninger i forbindelse med installation af låsesy-
stem. Der bevilges således ikke tilskud til drift/vedligehold af låsesystem, ligesom der ikke bevilges til-
skud til udviklingsomkostninger i forbindelse med integration til andre systemer.

Leverandører
De selvejende haller kan søge om tilskud til selv at gennemføre etablering af elektronisk låsesystem ved 
leverandør efter eget valg. Det er dog en forudsætning, at låsesystemet har snitflade til kommunens 
elektroniske lokalebookingsystem, som er leveret af WinKAS A/S. På nedenstående link er der flere op-
lysninger om API-integration til adgangskontrol med WinKAS lokalebookingssystem, herunder en liste 
over 5 leverandører med nuværende API-integration.

https://winkas.dk/developer-network/integration/

Se under Adgangskontrol

Det er muligt at vælge andre leverandører end de 5 på listen, men det er et krav, at løsningen har – eller 
udvikles til at have – API-integration til WinKAS lokalebookingsystem. Udvikling af en sådan integration 
finansieres ikke af puljen. Derfor skal sådanne eventuelle udgifter være specificeret særskilt i indhentede 
tilbud.

Tilbud fra mindst 2 leverandører
I henhold til kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal der være indhentet tilbud fra mindst to leveran-
dører, såfremt det ansøgte beløb overstiger 50.000 kr.

Pulje og tildelingskriterier
Puljen på 893.213 kr. udloddes udelukkende til etableringsudgifter. Driftsudgifter påhviler den selvejende 
institution. Såfremt der skal udvikles API-integration til lokalebookingsystem påhviler udviklingsomkost-
ningerne den selvejende institution. Rebild Kommune betaler driftsudgiften for API-integration – direkte 
til leverandøren af lokalebookingssystem.

Puljen uddeles på baggrund af indkomne ansøgninger. 

Såfremt de indkomne ansøgninger overstiger puljens beløb på 893.213 kr., vil Rebild Kommune prioritere 
de indkomne ansøgninger. Målsætningen er, at etableringen af låsesystemerne medfører, at flest muligt 
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foreninger og private brugere får nem adgang til faciliteterne. Der gives som udgangspunkt maksimalt til-
skud til 4 døre pr. selvejende institution. Hvis særlige forhold taler for det, kan der gives tilskud til flere 
end 4 døre. Der kan ligeledes gives tilskud til færre end 4 døre i en selvejende institution, på trods af, at 
der er søgt om 4 døre eller flere.

Derfor vil følgende blive vægtet, såfremt puljen skal prioriteres:
 Nuværende bookninger pr. uge fra foreninger og private brugere
 Forventet stigning i antal bookninger
 At projektet tilrettelægges, så der er behov for låsesystem på så få døre som muligt

Såfremt Rebild Kommune kun kan bevilge dele af det ansøgte beløb, kan den selvejende institution væl-
ge at egenfinansiere restbeløbet, eller undlade at gøre brug af bevillingen.

Tidsplan
 5. april 2019: Udlodningen offentliggøres
 1. juni 2019: Ansøgningsfrist
 15. juni 2019: Bevilling
 31. december 2019: Etableringen skal være afsluttet

Regler for bevilgede midler
Etableringsprojektet må ikke være iværksat inden Rebild Kommune har bevilget støtte til projektet. Pro-
jektet skal være afsluttet senest den 31. december 2019. 

Når etableringen er afsluttet, skal bilag på de afholdte udgifter indsendes til kommunen. Kommunen be-
taler ikke eventuelle udgifter, der overstiger det tildelte beløb. Såfremt de endelige udgifter er mindre 
end det tildelte beløb, udbetales differencen ikke. 


