
Dialogmøde

Haltilskudsmodeller 2016

Kultur- og Fritidsudvalgets dialogmøde om 

oplæg til haltilskudsmodeller i Frederikshavn Kommune

Onsdag den 7. december 2016

18.00 - 19.00 Ledelse og bestyrelser selvejende haller 

19.00 – 20.00 FUF og IS 



Aftenens program

• Velkommen ved udvalgsformand Mogens Brag (5 min.)

• Oplæg om haltilskudsmodeller ved chefkonsulent Dorthe 

Sevelsted Iversen (25 min.)

• Spørgsmål og drøftelser (20 min.)

• Afrunding ved Mogens Brag (5 min.)



Velkommen 

Aftenens formål:

At få påbegyndt dialogen om, hvordan vi kan tage hånd om to 

væsentlige udfordringer for haller og foreningsliv i kommunen, 

hvor der endnu ikke er sket en harmonisering efter 

kommunesammenlægningen.

Vi gør det for at skabe ensartethed for foreningslivets betaling 

ved brug af kommunale haller og selvejende haller uanset 

hvilken alder medlemmerne har samt skabe gennemsigthed og 

overskuelighed i driftsoverenskomsterne med de selvejende 

haller.
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De to udfordringer

A. Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 

25-åriges brug af haller mellem selvejende (fortrinsvist i de 

gamle Skagen og Sæby Kommuner) og kommunale haller 

(fortrinsvist i gammel Frederikshavn Kommune). 

B. Hvordan kan vi få ensrettet tilskudsmodellerne til selvejende 

haller fra de gamle kommuner i Frederikshavn Kommune? 
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Rammen for løsningsforslagene

 Der tilføres ikke ny/udvidet økonomi til området if med 

løsningerne

 Der skal ikke findes besparelser if med løsningerne

 Der vil derfor blive tale om, at der sker omfordeling af økonomi 

mellem haller (driftstilskudsdelen) og mellem foreninger 

(tilskudsordningen for foreninger).

 Formålet er at skabe ensartethed for foreninger i 

Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune samt 

gennemsigthed og overskuelighed i driftsoverenskomsterne
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Udfordring A 
Forskel i betaling for foreninger over/under 25 år i kommunal og selvejende hal

Side 6

260 kr.

260 kr.

60 kr.

60 kr.

200 kr. 0-200 kr.



Løsning A
Hæve gebyrprisen i kommunal hal og indføre lokaletilskud i kommunal hal
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260 kr.

260 kr.

260 kr.

260 kr.

200 kr. 0-200 kr.

0-200 kr.
200 kr.



Udfordring B
Hvordan kan vi ensrette tilskudsmodeller fra de gamle kommuner til selvejende haller i FHK
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Løsning B
indføre ensartede principper og tilnærmede objektive kriterier med vægtning af faktorerne
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Samlet løsning på A + B
Inkludere betaling af timeforbrug i driftstilskudsmodel og indføre et brugsgebyr i alle haller
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Opmærksomhedspunkter

 Vi afventer endelig afklaring vedr. spørgsmål om deponering 

som kan have indflydelse på modellens udformning

 Der vil som for nuværende være tale om individuelle aftaler 

med de selvejende haller – eksisterende skal derfor 

genforhandles. 

 Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune 

skal opsiges og byrådsbehandles, inden løsningen kan træde 

endeligt i kraft
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De næste skridt…

7. december 2016 – 13. januar 2016: 

”For-høringsfase” - Drøftelser lokalt og tilbagemeldinger til 

administrationen på baggrund af aftenens oplæg.

1. februar 2017: KFU møde – tilskudsmodeller drøftes med 

baggrund i tilbagemeldingerne efter dialogmødet om oplæg til 

haltilskudsmodel.

Udvalget sender herefter en model/flere modeller i offentlig 

høring i minimum seks uger, inden udvalget behandler 

høringssvar. If. med behandling af høringssvar opsiges 

Tilskudsmodellen for foreninger i Frederikshavn Kommune og 

sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.
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Tak for i aften

Tak for input og kommentarer

Slides mailes ud til alle inviterede

For opklarende spørgsmål kontakt:

Uffe Borg, ufbo@frederikshavn.dk eller mobil 23 27 31 46

Kommentarer og forslag til oplæg til modeller sendes til

ufbo@frederikshavn.dk – senest den 13. januar 2017
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