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RESUMÉ:
Administrationen oplever, at foreningerne i Dragør Kommune generelt har svært ved at forstå
reglerne for aktivitetstilskud. Administrationen præsenterer derfor her mulige ændringer af
nuværende praksis for udbetaling og afregning af aktivitetstilskud.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1. at udvalget drøfter mulige ændringer og de 3 opstillede scenarier for aktivitetstilskud.
2. at sagen sendes i høring hos de folkeoplysende foreninger.
BESLUTNING: Folkeoplysningsudvalget den 26-08-2020
Ad 1 drøftet med tilføjelse af et scenarie 1 A, som viser en fordeling med et maks. tilskud på
75 % af kontingentindtægten og at puljerne til særlige formål og uddannelse ikke hæves.
Ad 2 godkendt
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SAGSFREMSTILLING:
Administrationen oplever, at foreningerne i Dragør Kommune generelt har svært ved at forstå
reglerne for tilskud, nærmere bestemt reglerne for aktivitetstilskud. I Dragør Kommune er der
besluttet, at aktivitetstilskuddet gives til aktive medlemmer under 25 år, svarende til 75 % af
det indbetalte kontingent, dog maksimum 640 kr. pr. medlem. Tilskuddet kan blive mindre og
variere år for år, da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte
budgetramme. Bilag 1 viser en oversigt over det udbetalte aktivitetstilskud fra 2017 til 2020.
Aktivitetstilskuddet pr. medlem variere i forhold til hvor mange medlemmer der er i alt, hvor
høj budgetrammen er det pågældende år og hvor høj kontingentindtægten er i den enkelte
forening.
Aktivitetstilskuddet består af fire elementer:
1. Medlemmer under 25 år
2. Tilskud til lejre og ture i Danmark samt Skåne, Blekinge og Slesvig af mindst 1
dags varighed, med en takst pr. overnatning pr. deltager under 25 år. For hver
påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der tilskud til yderligere
1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2 personer over 25 år, når der
er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere.
3. Tilskud til transport til medlemmer under 25 år. Tilskud der omfatter deltagelse
i arrangementer i Danmark – uden for Dragør Kommune – beregnes som et fast
kilometertilskud med 1/3 af den af de offentlige myndigheder benyttede laveste
kilometertakst. Efter samme regler ydes der tilskud til ture i Skåne, Blekinge og
Slesvig. For hver påbegyndt antal af 10 tilskudsberettigede deltagere ydes der
tilskud til yderligere 1 person over 25 år. Dog ydes der tilskud til mindst 2
personer over 25 år, når der er mere end 5 tilskudsberettigede deltagere.
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4.

Tilskud til trænere og instruktører, der virker i forhold til børn og unge, på
baggrund af faktiske afholdte udgifter.

Det betyder således, at foreningerne skal indsende dokumentation for, at aktivitetstilskuddet
er anvendt på de overstående 4 elementer.
Hvert
1.
2.
3.

år udarbejder administrationen en oversigt over aktivitetstaksterne, som for 2020 er:
Medlemstilskud = 202 kr.
Tilskud til lejre og ture = 52 kr.
Km godtgørelse i forbindelse med lejre og ture = 1/3 af statens sats 3,52 kr. (= 1,17
kr.)
4. Højeste tilskudsberettigede timesats for instruktører er pr. 01.10.19 = 138,43 kr. pr.
time

Eksempel: hvis en forening har modtaget et aktivitetstilskud på 394 kr. pr. medlem
(maksimum sats i 2020) og foreningen har 100 medlemmer under 25 år, så modtager
foreningen 39.400 kr.
Foreningen modtager således 20.200 kr. i ren medlemstilskud (100*202kr.), som de ikke skal
redegøre for. Men det resterende beløb på 19.200 kr. skal foreningen redegøre for anvendes
på de tre øvrige elementer. Dette skal enten fremgå meget tydeligt af deres årsregnskab eller
de skal indsende et dokument der specificere:
A. Antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger og antal deltagere over
og under 25 år.
B. Arrangementer med dato, sted, afstand i km og antal deltagere over og under 25 år.
C. Navn på instruktører, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal timer og antal
deltagere over og under 25 år.
Det kan derfor være meget tidskrævende for foreningerne at lave disse specifikationer og i
flere tidfælde har det også betydet, at nogle foreninger har skulle tilbagebetale en del af
tilskuddet og nogle foreninger har valgt kun at modtage et rent medlemstilskud.
Jf. Folkeoplysningsloven § 15 skal Dragør Kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge
under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelserne, hvad ordet ”aktiviteter” dækker, og der
fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene.
Administrationen har derfor set på, hvordan andre kommuner giver tilskud til foreningerne.
Ens for alle kommunerne er, at de giver ”rene” medlems/aktivitetstilskud pr. medlem, hvor det
i Dragør består af fire elementer. Vedlagt som bilag er tilskudsreglerne for Ballerup, Gribskov,
Solrød, Tårnby og Vallensbæk Kommune.
Mulige ændringer af nuværende praksis for udbetaling af foreningstilskud
Det er administrationens anbefaling, at aktivitetstilskuddet forenkles og laves om til
udelukkende at være et medlemstilskud. Dette tiltag har til formål at lette arbejdsbyrden for
foreningerne samt lave en mere gennemsigtig tilskudsordning og lette den administrative
behandling.
På nuværende tidspunkt afsættes der 5 % af puljen til aktivitetstilskud til henholdsvis ”puljen
til særlige formål” og ”puljen til leder-/træner- instruktøruddannelse”, som foreningerne kan
ansøge 3 gange om året og behandles af Folkeoplysningsudvalget. Ved at ændre
aktivitetstilskuddet til udelukkende at være et medlemstilskud, vil det desuden være
administrationens anbefaling, at puljerne ophæves, så der er mere foreningerne kan søge om.
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Det er også muligt at oprette flere nye puljer, fx ligesom Solrød Kommune med rejsefonden
eller etableringstilskud mm.
Af bilag 2 fremgår 3 forskellige scenarier og konsekvenserne for foreningerne ved de
forskellige scenarier. Ens for alle scenarierne er, at tilskuddet bliver et rent medlemstilskud,
som foreningerne ikke skal lave store dokumentationer for anvendelsen af.
Scenarie 1 – nuværende model
Scenarie 1 viser den nuværende tilskudsmodel, hvor foreningerne modtager et tilskud pr.
medlem på maks. 75 % af kontingentindtægten og med et maks. tilskud på 394 kr. inden for
budgetrammen.
Her ses det, at Dragør Boldklub har 830 medlemmer og modtager et maks. tilskud på 394 kr.,
og dermed får 327.020 kr. i aktivitetstilskud. Jf. de nuværende tilskudsregler vil
medlemstilskuddet til klubben være 167.660 kr. (830*202 kr.), som boldklubben ikke skal
redegøre for. Det resterende beløb på 159.360 kr. skal boldklubben redegøre for anvendes på
lejre og ture, km. godtgørelse i forbindelse med lejre og ture samt udgifter til trænere og
instruktører.
Scenarie 2 – rent medlemstilskud på 75 % af kontingentindtægt med en lavere
budgetramme
I scenarie 2 ændres tilskuddet til at være et rent medlemstilskud. I dette scenarie gives der
fortsat et maks. tilskud på 75 % af kontingentindtægten, men der afsættes 100.000 kr. til
puljen for særlige formål og 150.000 kr. til puljen for uddannelse, og den samlede ramme til
medlemstilskud mindskes derfor.
Det er hovedsageligt de store foreninger med mange medlemmer, hvor det har stor betydning.
Fx vil Dragør Boldklub få 36.520 kr. mindre og Dragør Svømmeklub få 33.616 kr. mindre i
tilskud i forhold til den nuværende model (ud fra 2020 budget og medlemstal).
Scenarie 3 – ens medlemstilskud til alle
I scenarie 3 modtager alle foreninger det samme i medlemstilskud uanset
kontingentstørrelsen, dog fortsat at der afsættes 100.000 kr. til puljen for særlige formål og
150.000 kr. til puljen for uddannelse, og den samlede ramme derfor mindskes. Maks.
tilskuddet pr. medlem kan fortsat variere år for år, da det afhænger af det samlede antal
medlemmer og at det samlede tilskud ikke overstiger den afsatte budgetramme.
Dette scenarie betyder, at nogle foreninger vil få mindre i tilskud, fx Dragør Boldklub vil få
48.970 kr. mindre i forhold til den nuværende model, mens Søvang Sportsklub vil få 9.990 kr.
mere i forhold til den nuværende model (ud fra 2020 budget og medlemstal).
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