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Notat – Budgetdrøftelser om tilskud til folkeoplysende fore-
ninger 
 

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med drøftelse af budget 2023 efterspurgt viden 
om tilskudsområder i Rebild Kommunes regelsæt for folkeoplysende foreninger.  

 

Dette notat indeholder en kortlægning af principper og regler for foreningers modtagelse af tilskud fra 
Rebild Kommune. Til sidst i notatet er muligheden for fastsættelse af gebyr beskrevet. Hvis der træffes 
beslutning om ændring af tilskud til folkeoplysende foreninger, anbefaler forvaltningen, at det indarbej-
des i forbindelse med den igangværende revision af tilskudsmodellen.  

 

Notatet tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan er foreninger stillet når det kommer til afvik-
ling af deres aktiviteter i henholdsvis egne og lejede lokaler contra kommunale lokaler og udendørsan-
læg.  

 

Det korte svar på spørgsmålet er: Med den nuværende tilskudsmodel er foreninger i egne og lejede loka-
ler stillet anderledes en forening, der anvender kommunale lokaler og udendørsanlæg. Forskelligheden 
skyldes primært at foreninger i kommunale lokaler ikke har udgifter til lokaler.   

 

Det er ikke muligt at lave eksempler, der viser forskellen, idet forudsætningen for foreningerne er meget 
forskellige. I notatet er der forsøgt at underbygge beskrivelserne med eksempler, dog uden at de vil kun-
ne give et retvisende billede af forskellighed. 

  

 

Lokaletilskud 
Fra tilskudsordningen 

Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud af-
slås, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Generelt om lokaletilskud gælder:  

 Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast til-
skudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år. 

 Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år, af udgifter til fast drift og øvrige 
lokaler og lejrture. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende med-
lemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer. De første 25 
procentpoint er ”gratis”.  

 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fjerne 25 års reglen for foreningernes udgifter til haller og 
svømmehaller fra den 1. januar 2016. 
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 Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt (primo januar og primo juli). Endelig afregning sker i ef-
terfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, samt op-
lysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer under/over 25 år. I forbindelse med 
årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. 

 Afregning af difference mellem acontoudbetaling og årsopgørelse sker som udgangspunkt i for-
bindelse med udbetaling af det efterfølgende års 2. á conto rate.  

 Center Sundhed, Kultur og Fritid kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis man skønner, at udgifterne 
ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere. Afgørelsen kan klages til Kultur- og Fritids-
udvalget.  

 Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer 
eller til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil.  

 Tilskudsregnskabsåret er 1/1 – 31/12.  
 

Tilskud til haltimer og lignende  

Der gives tilskud til haltimer og lignende. Timesatsen, hvortil der ydes tilskud, kan ikke overstige de af 
Kommunernes Landsforening fastsatte satser. Timesatsen for haller er på 282,22 kr. (2021-niveau). Ti-
mesatsen på tilskud til svømmehal timer er kr. 663,11,- (2020-niveau). 
 
I de selvejende haller rundt i kommunen er der fastsat følgende timepriser i forhold til år 2021: 
Hal Timepris 
Blenstrup Hallen 300 kr. 
Arena Rebild 337,5 kr. 
Haverslev hallen 290 kr. 
Bælum Hallen 350 kr. 
Sortebakkehallerne 295 kr. 
Terndrup Idrætscenter 370 kr. 
Øster Hornum hallen 225 kr. 
Skørping Idrætscenter  305 kr. (2020-pris) 
Støvring Svømmehal 800 kr. 
Terndrup Svømmehal 637,5 kr. 
 
Forvaltningen bemærker, at prisfastsættelse i de respektive haller giver forskellighed i foreningernes forud-
sætninger, men grundlaget for tilskud forbliver den samme med baggrund i KL-takst. Det vil således være 
indtægter i forbindelse med kontingent der vil skulle finansiere, hallernes forskellige opkrævninger.  
 
Eksempel med X-forening i Bælum Hallen  

Foreningen anvender selvejende hal i 750 timer for et år, til en beregnet samlet udgift på 215.265 kr. 
Foreningen opnår et lokaletilskud svarende til 185.125 kr. Foreningen har en reel udgift til leje af den 
selvejende hal på 30.140 kr. Et beløb der vil skulle finansieres af kontingent.  

 
Tilskud til egne og lejede lokaler  

Der gives lokaletilskud til egne og lejede lokaler. Ved lejede lokaler skal lejeaftalen være godkendt af 
Center Sundhed, Kultur og Fritid. Tilskud ydes med den beregnede lokaletilskudsprocent fratrukket 5 %.  
Tilskudsberettigede udgifter er:  

 Renter (Prioritetslån skal godkendes af Center Sundhed, Kultur og Fritid før optagelsen, hvis ren-
ter skal være tilskudsberettigede.)  

 Skatter, afgifter og bygningsforsikringer.  
 Udgifter til almindelig vedligeholdelse  
 Opvarmning  
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 El 
 Rengøring 
 Evt. nødvendigt tilsyn med bygningen 

Dog gives max 600 kr. årligt til varme, el og rengøring pr. kontingentbetalende medlem under 25 år. I 
bilaget bagerst i regelsættet findes en detaljeret liste over tilskudsberettigede udgifter. 

 

Særlige vilkår 

Tilskud til lejrpladser I tilskud til lejrpladser gives 65 % af det af Center Sundhed, Kultur og Fritid god-
kendte lejebeløb – med reduktion for aktive medlemmer over 25 år, undtaget ledere og trænere.  

Særlig for ride-, golf- og fitnessklubber Ovenstående regler vedrørende fradrag for medlemmer over 25 
år samt årets beregnede lokaletilskudsprocent gælder også for ride-, golf- og fitnessklubber. Desuden 
gælder følgende:  

 Lokaletilskud til ridehal tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal, der er godkendt af Center 
Sundhed, Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 timer om ugen i 40 
uger om året – svarende til et skoleår - lig 400 timer pr. år. Hertil kommer et eventuelt tilskud til 
rytterstue, dog maksimalt for 1 ¼ time om ugen pr. 5 kontingentbetalende medlemmer og højst 
400 timer pr. år. Der ydes ikke tilskud til staldaktiviteter. Rideklubber skal derfor dokumentere, 
at lokaletilskuddet ikke bruges til dækning af udgifter til stalddrift. Dette gælder også udgifter til 
f.eks. vedligehold, el, vand og varme.  

 Lokaletilskud til golfklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal i klubbens klubhus - 
godkendt af Center Sundhed, Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 
timer om ugen i 40 uger om året – svarende til et skoleår - lig 400 timer om året.  

 Lokaletilskud til fitnessklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetsniveau. Der tildeles mak-
simalt et samlet lokaletilskud svarende til 1,5 aktivitetstime årligt pr kontingentbetalende medlem 
i fitnessklubben 

 

Forklaring 

Foreningerne har selv en udgift til egne eller lejede lokaler. Her er tilskudsprocenten pt. på 86 % med 
forbehold for en beregning i forhold til 25-års reglen, der reducerer tilskuddet i forhold til foreningens 
medlemmer over 25 år. 25-års reglen er dog ikke gældende i forhold til udgifter til haller og svømmehal-
ler, hvor der ikke differentieres i forhold til medlemssammensætningen. Der gives maksimalt tilskud op til 
timepriserne fastsat af KL. Så er den reelle pris på haltimen dyrere, så vil tilskud gives i forhold til KL’s 
fastsatte timepris. 

 
86 foreninger får i 2022 lokaletilskud med et forventet samlet tilskud på 8.686.155 kr., det er inden 
eventuel regulering på baggrund af de endelige regnskaber for 2022. 

 

Brug af kommunale lokaler 
Fra tilskudsordningen 

Foreninger har mulighed for gratis at låne kommunale lokaler og faciliteter. Bl.a. udendørs faciliteter, 
skolernes gymnastiksale og undervisningslokaler.  

 

Lån af lokaler  

På Foreningsportalen kan der bookes lokaler, i skoler, haller, kulturhuse i kommunen. I forhold til lokaler  

på Støvring Gymnasium og Multisalen i SIF’s klubhus, åbnes der for sæsonansøgning på  
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Foreningsportalen 4 uger før fristen for ansøgning for efterfølgende skoleår der er 1. maj.  

Lokaler fordeles efter kommunal brug ud fra følgende prioriterede rækkefølge:  
1. Aktiviteter for børn og unge  
2. Undervisning for voksne  
3. Aktiviteter for voksne  

Lokaler stilles gratis til rådighed med el, vand, varme og rengøring, og med den indretning og det inven-
tar, der findes. Det forsikringsmæssige påhviler den person, der har fået udleveret nøglen. Ved overnat-
ning opkræves et gebyr på 10 kr. pr deltager. Gebyret opkræves af skolen.  Anvendelse af skolerne på 
hverdage efter kl. 22 samt i skolernes ferier sker ved særskilte aftaler med skolen.  

 

Forklaring 

De kommunale lokaler stilles til rådighed for foreningerne uden beregning. Der er tale om klasselokaler, 
samlingssale og gymnastik-/multisale på de kommunale skoler, samt sale på Støvring Gymnasium og 
Multisalen på Kr. Østergaardsvej. Der i vintersæsonen 2022/2023 (periode) booket 72 timer1 ugentligt af 
12 forskellige foreninger og aftenskoler. 

 

Et eksempel med nuværende foreninger i kommunale lokaler. Hvis vi antager, at der på en uge har været 
registreret foreningsaktiviteter i kommunale lokaler svarende til 72 timer, med et fastsat gebyr svarende 
til 35,942 kr. pr. time i 40 uger, så vil der kunne opkræves et årligt gebyr svarende til 103.000 kr.  

 
Det er muligt at opkræve gebyr for brugen af kommunale lokaler jf. folkeoplysningsloven §22 stk. 4.3 Se 
nedenstående afsnit vedrørende gebyr.  

 

Foreninger der bruger udendørs faciliteter 
Fra tilskudsordningen 

Udendørsanlæg udlånes med nødvendigt udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed 
med græsslåning, materialer til op kridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Plan, byg og vej 
vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende.   

Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen 
er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet.  Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes 
anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Tjek og vedligehold af lysanlæg 
iværksættes af Center Sundhed, Kultur og Fritid.  Alle tennisklubber skal selv klargøre 1 bane hvert år. 
Driftsenheden klargør de øvrige baner.  Petanquebaner klargøres af Driftsenheden, hvis der er behov for 
det. Materialerne til tennisbaner og petanquebaner bestilles via. selvbetjeningsløsning på Rebild.dk.  

 

Vedligeholdelsesstandarden følger byrådets til enhver tid fastsatte standard.  

 

Budgettet til puljen til Mål, Net og Kridt er i 2023 på 467.000 kr.  

 

 
1 Opgjort som stikprøve af uge 37 d. 8/9 2022 
2 Eksempel på gebyr fastsat af Byrådet i Vesthimmerland Kommune 
3 Folkeoplysningsloven (retsinformation.dk) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/854
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Forklaring 

Foreninger der benytter udendørsanlæg betaler ikke for brugen af anlægget. Via tilskudsordningen beta-
les også for op kridtning, mål og net. Således skal foreningen blot selv betale for udstyr i form af rekvisit-
ter som bolde, træningsudstyr mv. 

 

Det er muligt at opkræve gebyr for brugen af kommunale udendørsanlæg jf. folkeoplysningsloven §22 
stk. 4.4 Se nedenstående afsnit vedrørende gebyr.  

 

Gebyr 
Hvis et Byråd yder tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler 
kan Byrådet beslutte, at der opkræves gebyr ved anvisning af kommunale lokaler. Gebyret skal indgå i 
den pulje som Byrådet anvender til supplerende lokaletilskud på det pågældende område.  

 

Med en politisk godkendelse af gebyr tilstræbes en vis udligning til de foreninger der må betale driftsud-
gifter til egne eller lejede lokaler.  

 

Det er Byrådet der fastsætter gebyrets størrelse. Beløbet må ikke overstige den kommunale udgift for 
drift af de anviste lokaler. Beløbet kan ikke være større end det frivillige supplerende lokaletilskud, der 
gives indenfor området, men det kan være mindre.  

 

Til sammenligning – gebyr i kommunale lokaler:  

Vesthimmerland 35,94 kr. pr. time 

Mariagerfjord 25 kr. pr. time 

 

Øvrige kommuner har fastsat differentierede takster afhængig af lokalernes størrelse og anvendelse. Det 
betyder, at der kan være forskellige gebyrer for haller, sale og øvrige lokaler. Fastsættelse af takst vil 
skulle undersøges yderligere inden endelig politisk stillingtagen.  

 

 
4 Folkeoplysningsloven (retsinformation.dk) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/854

