Principper for tilskud til lokaler til voksenundervisningen og det frivillige
foreningsarbejde for børn, unge og voksne.

Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
1.
(Lovbestemt).
Kommunalbestyrelsen yder 75 % i tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler, der ejes eller
lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for voksne samt for børn og voksne sammen
samt til aktiviteter i tilknytning til undervisningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kultur- og fritidsudvalget
kan anvise et egnet offentligt lokale.
Stk. 3. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller
lejes af foreninger, til undervisning m.v. samt til aktiviteter hertil, ydes efter regler fastsat af
Kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kultur- og fritidsudvalget kan
anvise et egnet offentligt lokale.
Stk. 5. Lokalet skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl. 8.00 - 17.00 eller 17.00 - 8.00,
som foreningen eller initiativtagerne har søgt om lokaletilskud i.
2.
(Lovbestemt).
Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret kr. 120,75 pr. time for almindelige lokaler, er
Kommunalbestyrelsen kun forpligtet at yde tilskud med 75 % af det nævnte beløb pr. time.
Stk. 2. Efter 2012 reguleres beløbet i stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af
statens generelle tilskud til kommuner og regioner.

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
3.
(Lovbestemt).
Kommunalbestyrelsen yder tilskud med 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt
lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge u/25 år.
Stk. 2. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud,
hvis kultur- og fritidsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud.
Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger fra f.eks.:
• Nye foreninger.
• Nye lokaler som f.eks. ridehaller, herunder til nye lejemål vedr. haller eller til
væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedr. haller.
• Udvidelse af timetal.
• Ombygning og udvidelser mv. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra
kommende krav.

4.
(Lovbestemt samt lokalt fastsat).
Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til
disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.
Stk. 2. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde
afgør kultur- og fritidsudvalget ud fra en konkret vurdering.
Stk. 3. Der kan ydes tilskud til driftsudgifter til private lokaler til aktiviteter for personer over 25
år.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til lokaler til aktiviteter for personer
over 25 år, såfremt kultur- og fritidsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.
5.
(Lovbestemt).
Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret kr. 241,50 pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og
kr. 120,75 pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er Kommunalbestyrelsen kun forpligtet at
yde tilskud med 65 % af det nævnte beløb pr. time.
Stk. 2. Efter 2012 reguleres beløbene i stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering
af statens generelle tilskud til kommuner og regioner.

Fællesbestemmelser for tilskud til private lokaler m.v.
6.
(Lovbestemt samt lokalt fastsat).
Tilskud med henholdsvis 75 % til den folkeoplysende voksenundervisning og 65 % til det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ydes til følgende driftsudgifter:
1. Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det
pågældende lokale, herunder haller og lejrpladser.
a) Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen.
a) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og
evt. fornødent tilsyn.
2. Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:
a) Det aftalte lejebeløb.
a) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse i følge lejekontrakten samt til
opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.
Stk. 2. Eventuelle leje- og fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder ikke tilskud til:
1. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
1. Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil,
herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
1. Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod
betaling.
Stk. 4. Ved haller forstås idræts-, svømme-, skøjte-, ride-, tennis- og squashhaller. Som haller
betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.

Stk. 5. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i afsnit 3, idet
tilskud til udgifterne til rytterstue dog max. ydes for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst
4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til stald.
7.
(Lovbestemt samt lokalt fastsat).
De nævnte haller, andre lokaler og lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for
landets grænser eller i Sydslesvig, samt i Sydsverige (Skåne, Halland, Blekinge og Småland).

8.
(Lokalt fastsat).
Ansøgning om tilskud til permanente lokaler indgives til kultur- og fritidsudvalget senest 1.
oktober for det kommende kalenderår.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud til lokaler, der lejes ad-hoc, indgives til behandling løbende.
Stk. 3. Endelig ansøgning og afregning af tilskud til lokaler skal ske senest 3 måneder efter
afslutning af foreningens regnskaber.
9.
(Lovbestemt).
I de tilfælde, hvor foreningen ikke kan opgøre lokaleforbruget til aktiviteter for børn og unge
særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltagersammensætningen i foreningen som helhed.
10.
(Lokalt fastsat).
Er lokaleudgifterne afholdt af flere foreninger, beregnes lokaletilskuddet til hver forening
forholdsmæssigt på grundlag af det antal timer foreningen har aktiviteter i lokalet, og
foreningens samlede timetal i lokalet. Ved ansøgning om tilskud skal de samlede udgifter
dokumenteres.
Stk. 2. Har flere foreninger samtidig etableret virksomhed i lokalerne i et antal timer, fordeles
disse timer ved beregning efter stk. 1 ligeligt mellem foreningerne.
11.
(Lovbestemt).
Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, nedsætte tilskuddet, hvis
udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller hallers, lokalers eller
lejrpladsers anvendelse i øvrigt.
12.
(Lovbestemt).
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det
normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen.
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