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Regler om tilskud til private lokaler m.v.  

som anvendes til  
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i 

 
Sønderborg Kommune 

 
med ændringer, gældende fra foreningernes udgiftsår 2011, kommunens tilskudsår 2012  

 
Tilskud til private lokaler m.v. 
 
I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger fastsættes 
følgende regler for tilskud til private lokaler m.v. til foreninger, hvis virksomhed omhandler idrætsaktiviteter, 
samt idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter, for børn og unge under 25 år, i Sønderborg 
Kommune: 
 
 
Tilskudsberettigede foreninger 
 
Ved en tilskudsberettiget forening forstås en forening: 
 

• der har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 
 

• der er hjemmehørende i Sønderborg Kommune og er åben for alle, der tilslutter sig foreningens 
formål 

 
• der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 

 
• der har en almennyttig og kontinuerlig virksomhed der omhandler idrætsaktiviteter, og/eller 

idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter, for børn og unge under 25 år 
 

• der bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer, hvoraf en har bopæl i 
Sønderborg Kommune og er ansvarlig for det modtagne tilskud 
(Folkeoplysningsudvalget kan, efter ansøgning, fravige kravet om bopæl) 

 
• der er demokratisk opbygget og har en bestyrelse  
 

 
En forening hvis eventuelle overskud tilfalder enkeltpersoner, kan ikke modtage tilskud. 
 
I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget, om en forening er tilskudsberettiget. 
 
 
Der ydes tilskud til / beregning af tilskud 
 
Driftsudgifter til private lokaler, herunder haller, samt lejrpladser der ejes eller lejes af foreninger og er 
beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
 
Der ydes tilskud med 75 % af driftsudgifterne, til lokaler, herunder haller, samt lejrpladser, der ejes eller 
lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
Denne tilskudsprocent (75 %) kan ændres af Byrådet, fx i forbindelse med budgetbehandlingen. 
Der skal dog altid udbetales minimum den procentsats, der er fastsat i Folkeoplysningsloven. 
For de tilskudsberettigede driftsudgifter som foreningerne har fra kalenderåret 2011, hvor tilskud udbetales i 
2012, nedsættes tilskudsprocenten fra 75 % til 70 %. 
 
Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse 
deltageres andel af det samlede antal deltagere.  
Der kan ikke ske nedsættelse for holdledere og instruktører over 25 år (men dog for 
bestyrelsesmedlemmer). 
 
 



                                                                                                                                                                                                   Side 2 af 4 

1. Egne lokaler, herunder haller, samt lejrpladser: 

• Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, 
herunder haller samt lejrpladser. 

• Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. 

• Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent 
tilsyn. 
 

2. Lejede lokaler, herunder haller, samt lejrpladser: 

• Det aftalte lejebeløb. 

• Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, 
rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 

 

Ved beregning af tilskud kan der maximalt udbetales tilskud jævnfør satserne i henhold til 
folkeoplysningsbekendtgørelsens § 14 (som årligt udmeldes administrativt af Kommunernes Landsforening). 

 

Undtagelser/ fradrag i tilskud 
 
1) Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. 
 
2) Der ydes ikke tilskud til:  

• Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer. 

• Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder 
andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. 

• Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. 

 
Der anvendes Folkeoplysningslovens og Folkeoplysningsbekendtgørelsens 

• gældende regler i f.m. beregning af udgifter til rytterstue ved ridehal(ler) 
• tolkning af hvad der forstås ved haller 

 
Der ydes ikke tilskud til følgende driftsudgifter, med mindre disse i forvejen er godkendt af Byrådet: 
1. egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 
2. nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende 

lejemål indebærer væsentlige merudgifter for Byrådet 
3. væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet, eller 
4. nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller 

nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet. 
 
Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke 
står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, 
anvendelse i øvrigt. 
 
Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke 
svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. 
 
 
Ansøgning og udbetaling af aconto og endeligt tilskud 
 
Ansøgning om tilskud til private lokaler m.v. skal omfatte et kalenderår, dvs. omfatte udgifter i perioden 1. 
januar til 31. december. 
Medlemstallet skal opgøres pr. 31. december. 
 
Nye foreninger der ønsker tilskud skal senest 1. april året før tilskudsåret, fremsende ansøgning om dette, 
samt oplysning om de forventede tilskudsberettigede udgifter, medlemstal mm. 
 
Planlægger eller forventer eksisterende foreninger nye eller øgede lokaleudgifter i det kommende 
regnskabsår skal dette også oplyses senest 1. april året før tilskudsåret. 
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Der er muligt at søge om aconto tilskud. 
Aconto tilskud beregnes på baggrund af foreningens modtagne lokaletilskud to år bagud 
Aconto tilskud udbetales med 85 % af gennemsnittet, i 2 rater, hhv. i maj og i oktober måneder. 
 
Endelig opgørelse over og afregning af tilskud (ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde) skal indsendes til Kultur og Udvikling, Fritidsafdelingen senest den 1. april året efter 
tilskudsåret. 
 
Revision af regnskab for større tilskud: 
 
Regnskabet revideres af en registreret eller en statsautoriseret revisor. 
 
Ved større tilskud forstås: 
 
Årligt tilskud alt inklusive: Tilskud over 500.000 kr.  
 
Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens 
administrative struktur og forretningsgang, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for 
regnskabsaflæggelsen. 
 
Revisor foretager normalt revision i årets løb. Revisor foretager mindst én gang årligt et uanmeldt kasse- 
og beholdningseftersyn. Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder 
forretningsgange vedr. registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse om den interne kontrol er 
betryggende. 
 
Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelse af regnskabet 
og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder 
nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen 
af sit hverv. 
 
Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i 
forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningens bestyrelse 
meddelelse herom, samt påse at foreningen inden 3 uger giver Fritidsafdelingen meddelelse herom. 
Revisors bemærkninger sendes sammen med underretningen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor 
snarest Fritidsafdelingen. 
 
Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve: 

• om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,  
• om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,  
• at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter 

kapitel 5 i folkeoplysningsloven. 
 
Revisor skal specielt kontrollere: 

• Det samlede medlemstal.  
• Antallet af aktive medlemmer under 25 år  
• Antallet af aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler, hvortil der ydes kommunalt tilskud. 
• Den samlede deltagerbetaling, dvs. kontingentbetaling. 

 
Revisor fører en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der 
er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. 
 
Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om: 

• hvorvidt revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, 
• hvorvidt revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, 
• hvorvidt revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler  
• hvorvidt tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort 

i overensstemmelse med gældende regler. 
 
I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige 
beretninger, rådgivning eller assistance. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal 
fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold 
skal fremgå af påtegningen.  
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Revision af regnskab for mindre tilskud 
 
Ved mindre tilskud forstås:  
 
Årligt tilskud alt inklusive: Tilskud på eller under 500.000 kr.  
 
Ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet 
og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder 
nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen 
af sit hverv. 
 
Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i 
forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, 
samt påse at foreningen inden 3 uger giver Fritidsafdelingen meddelelse herom. Revisors bemærkninger 
sendes sammen med underretningen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest Fritidsafdelingen. 
 
Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve: 

• om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,  
• om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,  
• om der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter 

kapitel 5 i folkeoplysningsloven. 
 
Revisor skal specielt kontrollere: 

• Det samlede medlemstal.  
• Antallet af aktive medlemmer under 25 år  
• Antallet af aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler, hvortil der ydes kommunalt tilskud. 
• Den samlede deltagerbetaling, dvs. kontingentbetaling. 

 
Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i 
overensstemmelse med ovennævnte regler. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 
 
 
Klager 
 
Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for 
Byrådet. 
 
 
Gældende fra 
 
Ovenstående regler om tilskud til private lokaler m.v. som anvendes af det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde i Sønderborg Kommune er  

• oprindelig godkendt gældende fra 1. juli 2007 
• med ændringer, godkendt af KE-udvalget 3. februar 2010, gældende fra 1. januar 2010,  
• med ændring; nedsættelse af tilskudsprocenten til 70 %,  

gældende fra foreningernes 2011 udgiftsår og kommunens 2012 tilskudsår,  
efter byrådets budgetnedskæring, vedtaget i f.m. budgetgodkendelsen den 13. oktober 2010. 

 
Fortolkning 
 
Fortolkning af disse regler tilkommer Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune. 
 
Forelagt Folkeoplysningsudvalget, den 15. december 2009 
 
Vedtaget af Kultur- og Erhvervsudvalget, den 3. februar 2010  
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