
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oversigt over tiltag målrettet kultur- og fritidsområdet 

Indledning 
Notatet indeholder en oversigt over de tiltag der er iværksat på kultur- og fritidsområdet 
som følge af corona-nedlukningen både hvad angår økonomi og kommunikation. Kultur- 
og fritidsområdet håndterer samlet set tilskud, faciliteter og information til mere 300 for-
skellige aktører, der både består af selvejende institutioner og foreninger. For langt de 
fleste aktører gælder det, at de er drevet af frivillige ildsjæle, mens der for enkelte aktø-
rer, f.eks. haller og museer er tale om få aflønnede medarbejdere. Aktørerne modtager 

tilskud fra Hedensted Kommune på baggrund af folkeoplysningsloven og kommunalfuld-
magten, mens deres øvrige indtægter kommer fra medlemsskaber og kommercielle akti-
viteter.  
 

Principper for håndtering af tilskud 
Kulturministeriet gav d. 31. marts 2020 kommunerne besked om en ændret bekendtgø-
relse vedr. folkeoplysningsloven. Med ændringen fik kommunerne i 2020 lovhjemmel til 
at fastholde de folkeoplysende tilskud, der normalt er afhængig af aktivitet, selvom f.eks. 
idrætsforeninger, spejdere og aftenskoler ikke have mulighed for at afvikle deres nor-
male aktiviteter. Kulturministeren opfordrede kommunerne til at fastholde de kommunale 
tilskud under Corona-nedlukningen. Bekendtgørelsen er foreløbig forlænget til og med fe-
bruar 2021, men forventes forlænget som følge af den fortsatte delvise nedlukning.  
 
Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede på udvalgsmødet d. 31. marts 2020 følgende 
principper for håndtering af tilskud på kultur- og fritidsområdet: 

 
 Lokaletilskud til foreningstimer i haller og svømmehaller afregnes enten på bag-

grund af et gennemsnit for den samme periode i 2017-2019 eller for den samme 
periode i 2019 alt efter hvilket beløb, der er størst. Tilskuddet udbetales som eks-
traordinært driftstilskud for hver berørt måned i hallerne og i svømmehallerne for 
den periode, som hallerne vanligt afregner for.  
 

 Lokaletilskud til foreninger i egne lokaler eller selvejende institutioner for eksem-
pel spejderforeninger, rideklubber, skytteklubber og lignende afregnes enten på 
baggrund af et gennemsnit for den samme periode i 2017-2019 eller for den 
samme periode i 2019 alt efter hvilket beløb, der er størst. Tilskuddet udbetales 
som et ekstraordinært driftstilskud henholdsvis halvårligt eller helårligt svarende 
til foreningernes vanlige kadence. 
 

 Tilskud til aftenskolerne afregnes enten på baggrund af et gennemsnit for den 
samme periode i 2017-2019 eller for den samme periode i 2019 alt efter hvilket 
beløb der er størst. På samme måde danner aktiviteterne i 2019 beregnings-
grundlag for a conto betalingerne i 2021. Tilskuddet udbetales som ekstraordinært 
driftstilskud og sker efter den vanlige kadence på aftenskoleområdet.  
 

Notatark 
 
Sagsnr. 20.10.00-S49-1-21 

Sagsbehandler 

Teresa Egballe 

 

26.2.2021 



2 
 

 For aktører i Hedensted Kommune, der pt. modtager et kommunalt driftstilskud 
fra kultur- og fritidsområdet, kan aktørerne få udbetalt driftstilskud for resten af 
2020 tidligere ved behov. Det gør sig gældende for aktører som for eksempel de 
selvejende haller inklusiv svømmehaller, museer, frivillighuse, sociale foreninger 
samt forsamlingshuse og sognegårde.  

 
Det betyder altså, at alle aktører på kultur- og fritidsområdet har fået udbetalt tilskud 
svarende til de forrige år på trods af de manglende aktiviteter og at alle aktører, der har 
manglet likviditet, har kunnet få vanlige driftstilskud udbetalt før tid ved henvendelse til 
administrationen.   
 

Økonomi 
Med udgangspunkt i ovenstående principper er der i 2020 samlet set udbetalt 
18.885.000 kr. i lokaletilskud til alle aktører på kultur- og fritidsområdet. Til sammenlig-
ning blev der i 2019 udbetalt 18.177.000 kr. (omregnet til 2020-priser) i lokaletilskud. På 
baggrund af beregningsmetoden er der altså samlet set udbetalt 708.000 kr. mere til 
området i 2020 end for 2019. 
 
De selvejende institutioner med større kommercielle indtægter har derudover haft mulig-

hed for at søge hjælpepakker enten hos Erhvervsstyrelsen eller hos Kulturministeriet. De 
folkeoplysende foreninger med større tab har haft mulighed for at søge statslige midler 
uddelt gennem DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF. Endelig har aftenskolerne kunnet søge 
kompensation for tabt deltagerbetaling. 
 
I sommeren 2020 blev der afsat en national pulje til sommeraktiviteter for børn og unge. 
Her uddelte Hedensted Kommune et sommerferiepas til alle børn bl.a. til de lokale svøm-
mehaller og museer. Det indbragte de selvejende institutioner en samlet indtægt på 
100.000 kr. Derudover gav en national sommerpakke halv pris på entréen på Glud Mu-
seum, der også gav mange besøg i den periode og dermed en øget indtjening.  
 
I hele nedlukningsperioden har alle vanlige puljer i Kultur og Fritid været åbne for ansøg-
ninger og de planlagte møder, hvor ansøgningerne er blevet behandlet, er blevet afholdt. 
Til Fritidsudvalgets møde i december blev alle aktører opfordret til at søge midler. Det re-
sulterede i ekstraordinært mange ansøgninger og en stor del af dem blev imødekommet. 
 
I 2021 har Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd i samarbejde afsat en kultur-
pulje på 300.000 kr. Puljen kan ansøges til at starte nye aktiviteter, der både kan gene-
rere aktivitet i lokalområderne og indtægter til aktørerne. Derudover har Udvalget for Fri-
tid & Fællesskab afsat 300.000 kr. til indsatsen ”Oplev naturen på ny” i 2021. Her kan 
alle aktører bidrage med coronasikre kulturaktiviteter og ansøge om 5.000 kr. til aktivite-
ten.  

  
 
Kommunikation 
Siden nedlukningen i marts 2020 har administrationen løbende været i dialog med de 
forskellige aktører på kultur- og fritidsområdet. Der er oprettet mailgrupper inden for føl-
gende områder: 
 

 Folkeoplysende foreninger, bl.a. idrætsforeninger, spejdergrupper og aftenskoler 
 Sociale foreninger, bl.a. patientforeninger, aktivitetsforeninger og frivillighuse 
 Kulturelle foreninger, bl.a. forsamlingshuse, lokalarkiver og musikforeninger 
 Selvejende idrætsanlæg 
 Lokalråd 

 
Aktørerne har løbende fået tilsendt mails, når restriktioner, vejledninger og andet materi-
ale er blevet ændret og opdateret i det omfang de enkelte grupper har været påvirket af 
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det. Grupperne er derudover blevet orienteret om udbetaling af tilskud ligesom de er ble-
vet opfordret til at tage kontakt til administrationen ved spørgsmål, behov for tilskud el-
ler andre udfordringer. 
 
Senest har administrationen oprettet en side på Hedensted Kommunes hjemmeside mål-

rettet de folkeoplysende foreninger: 
https://www.hedensted.dk/borger/kultur-og-fritidsliv/foreninger/corona-information  
De folkeoplysende foreninger udgør langt hovedparten af aktørerne på kultur- og fritids-
området og det har derfor været ønsket, at de frivillige på området har let adgang til 
samlingen af relevant materiale. 
 
 
Sammenfatning 
På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at Hedensted Kommune har sikret 
aktørerne på kultur- og fritidsområdet de midler de normalt modtager fra kommunen 
samt benyttet de øvrige forskellige puljemuligheder til at understøtte aktørerne. Samtidig 
har der været forskellige nationale støttemuligheder som aktørerne selv har haft ansva-
ret for at søge. Der har været mulighed for at komme i dialog med administrationen i for-
hold til eventuelle udfordringer ligesom der fortsat investeres nye puljemidler i aktiviteter 
og aktører. 
 
Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er i forvejen velfungerende aktø-
rer, der er i vanskeligheder i en sådan grad, at der skal sættes ind med en generel co-
ronahjælpepakke. Såfremt der er enkelte aktører, der alligevel har brug for hjælp, så an-
befales det, at der i stedet for opnås dialog med den enkelte aktør om de lokale forhold. 

https://www.hedensted.dk/borger/kultur-og-fritidsliv/foreninger/corona-information

