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Godkendt af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den xx. Måned årstal 

 

Principper og procesplan for støtte til anlægsprojekter in-
denfor Kultur- og Fritidsområdet 
 

På baggrund af erfaringer fra de seneste års anlægsprojekter indenfor kultur- og fritidsområdet er det 
politisk besluttet, at der skal udarbejdes principper og procesplan for behandling af fremtidige ansøgnin-
ger om støtte til anlægsprojekter. Der er i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en opmærksomhed på, 
at skabe ensretning og gennemsigtighed for de frivillige aktører, der arbejder med realisering af anlægs-
projekter til gavn for borgerne i Rebild Kommune.  

 

Foruden principper og procesplan så skal byggeguide og fælles ansøgningsskema anvendes som grundlag 
for behandling af kommende ansøgninger. Det er ligeledes afgørende at foreningerne søger sparring og 
rådgivning hos Center Sundhed, Kultur og Fritid.  

 

Principper 
Nedenstående principper skal danne grundlag for den politiske drøftelse og prioritering af fremtidige an-
lægsprojekter. Det er afgørende at foreningerne oplever, at der er  

 Mulighed for at arbejde målrettet og strategisk med udvikling af projektet 

 Fair og ens sagsbehandling for alle ansøgere - gennemsigtighed 

 Hjælp til selvhjælp for ansøgerne i processen 

 Modning af projektet før de behandles politisk 

 

For at sikre ovenstående målsætning så er følgende principper gældende for foreningerne:  

 Alle foreninger skal sikres mulighed for sparring og introduktion til byggeguiden. Det betyder, at 
foreningerne i opstartsfasen SKAL kontakte Center Sundhed, Kultur og Fritid. Kontakten skal sik-
re, at der opnås vejledning om de forskellige faser i byggeguiden og kontakten til Teknik og Miljø 
vedr. bl.a. byggetilladelse.  

 Alle foreninger skal udfylde standardiseret ansøgningsskema. Dette sikrer at projektet er genne-
marbejdet og at der sker en ens sagsbehandling.  

 Den udmeldte ansøgningsfrist skal overholdes, så den politiske behandling og prioritering med-
virker til en fair og ens sagsbehandling.  

 Der gives mulighed for dialogmøde mellem ansøger og politisk udvalg inden politisk afgørelse.  

 Fælles behandling af ansøgninger i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget forud for budgetfor-
handlinger.  

 Foreninger der har opnået støtte til deres anlægsprojekt, kan anvende 3% af tildelte beløb til 
yderligere projektering og forundersøgelser (uddybes i bilag 1). 
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Procesplan 
Med ovenstående principper, så skal foreningerne fremover anvende følgende procesplan:  

 

1. Forvaltningen eller det politiske udvalg modtager henvendelse fra en forening eller institution 
som ønsker at udvikle, forny eller opføre en facilitet/et anlæg.  

2. Forvaltningen tager på baggrund af henvendelse initiativ til et første møde med foreningen eller 
institutionen, hvor projektet drøftes og ansøger præsenteres for byggeguide og ansøgningsske-
ma. På mødet udleveres byggeguide og ansøgningsskema  

3. Foreningen eller institutionen udfylder ansøgningsskema og har i processen mulighed for at søge 
sparring og rådgivning fra forvaltningen.  

4. Ansøgningsfrist er 1. marts.  

5. Forvaltningen sikrer, at der gives mulighed for dialogmøde mellem ansøgere og Kultur-, Fritids- 
og Sundhedsudvalget. Dialogmødet afvikles i april/maj. 

6. Forvaltningen forbereder den politiske behandling og sikrer at materiale er klar til udvalget.  

7. Indkommende ansøgninger behandles samtidig én gang årligt i august måned forud for bud-
getdrøftelserne.  

8. Ansøgerne får besked om den politiske behandling efter godkendelse af budget – forventelig me-
dio november.   
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Bilag 1:  
Frigivelse af midler i forbindelse med opstartsproces 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 14. april 2021 generelle principper for forudbetaling af anlægs-
midler. 

 

Principperne blev vedtaget, som en reaktion og løsning på, at anlægsprojekter på kultur- og fritidsområ-
det i Rebild Kommune havde vanskeligt ved at komme i gang med de indledende faser. Det skyldes pri-
mært økonomiske forhold da ansøgerne skal løfte udgifter forbundet med arkitektbistand, fonde og gene-
rel projektering.  

 

Udgifterne i den indledende fase er helt afgørende for om projektet i sidste ende kan realiseres. Derfor 
var der behov for, en politisk beslutning om generelle principper for hvorledes og under hvilke forudsæt-
ninger lokale anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsområdet kan få forudbetalt dele af de bevilgede 
anlægstilskud til den indledende fase af projekterne. 

 

Når en institution, projektgruppe eller foreningen har modtaget en samlet bevilling til et anlægs- og ud-
viklingsprojekt kan denne med godkendelse i Byrådet få forudbetalt op til 3% af det bevilgede beløb.  

 

Det forudbetalte beløb kan udbetales når:  

1) Byrådet har godkendt frigivelsen af tilskud  

2) Der foreligger dokumentation for udgiften  

 

Der stilles ikke krav om tilbagebetaling af forudbetalte tilskud, hvis et anlægsprojekt ikke realiseres*  

 

Frigivelsen af tilskud behandles (uanset beløb) i Byrådet, ved indstilling fra Kultur-, Fritids- og Sundheds-
udvalget** 

  

*Det skal bemærkes at Rebild kommune bærer risikoen ved at forudbetale et tilskud, således at forstå, at 
hvis det senere viser sig, at projektet ikke realiseres, vil det forudbetalte tilskud ikke kunne kræves tilba-
gebetalt til Rebild Kommune.  

 

**Anlægsmidler over 500.000 kr. kræver en frigivelse i Byrådet. I tilfælde af at tilskud til et anlægspro-
jekt endnu ikke er budgetteret for indeværende år, vil det ligeledes kræve en Byrådsbeslutning at frem-
rykke beløbet til forudbetaling af et givent tilskud. Da der typisk vil være tale om et beløb på under 
500.000 kr., som vil blive forudbetalt, vil det formelt set ikke kræve en godkendelse i Byrådet. Forvalt-
ningen anbefaler imidlertid, at frigivelsen af tilskuddet behandles i Byrådet, da den samlede bevilling til et 
udviklingsprojekt typisk vil overstige 500.000 kr. 


