
Verificering af foreningernes timer i selvejende haller
Følgende elementer kan bidrage til at nedbringe antallet af bookede timer, der ikke benyttes. 

 Deltagelse i timefordelingsmøder
Til hvert timefordelingsmøde i alle hallerne deltager én medarbejder fra Kultur og Fritid. 
Medarbejderens opgave er at formidle den gældende halmodel og sikre, at der laves aftaler 
mellem hallerne og foreningerne om hvordan de booker og afmelder haltider. 

Det giver:
Et tættere samarbejde mellem haller, foreninger og kommune om effektiv udnyttelse af 
faciliteter
Mulighed for videndeling og sparring der hvor aktørerne i forvejen mødes

Økonomi:
Prioritering af eksisterende medarbejderressourcer

 Automatisk informationssystem
Virksomheden Webitall har udviklet et system, der med kamera i hallerne tager to billeder i 
timen, som en robot derefter behandler og vurderer hvor mange personer, der er på 
billederne. Kultur og Fritid har adgang til en portal med information fra alle haller. 
Informationen om antal personer kan automatisk videresendes til relevante aktører i en 
ugentlig mail. 
Systemet skal etableres som et projekt i digitaliseringsstyregruppen og kan dermed have 
en længere etableringsfase end de øvrige elementer.

Det giver: 
Sikker information om hvornår, hvem og hvor mange, der er i hallerne hele året
Informationen kan derudover anvendes ved vurdering af behov for nye faciliteter
En ikke-tidskrævende metode, som dog kan virke kontrollerende

Økonomi:
Der registreres og udbetales timer i 24 enheder (Haller og sale)
Et kamera koster 2.995 kr. og det månedlige abonnement er 249 kr. 

Ved investering i alle 24 enheder gives 25% i rabat
Samlet udgift første år: 100.494 kr., derefter 45.600 kr. i de følgende år

Ved investering i 5 enheder gives 10% i rabat
Samlet udgift første år: 25.423,50 kr., derefter 11.946 kr. i de følgende år

 Besøg i hallerne
I en vilkårlig repræsentativ uge verificeres alle timerne i hallerne ved fremmøde i hallerne 
og sammenholdes med bookninger i Conventus. Det gennemføres i løbet af nogle uger og 
med brug af studerende el. lign. 

Det giver: 
Sikker information om hvornår, hvem og hvor mange, der er i hallerne i den pågældende 
uge
En tidskrævende metode, som kan virke kontrollerende



Økonomi:
Der betales 125 kr. pr. time og hvert anlæg besøges i 6 timer.
Besøg på de 13 selvejende haller svarer til 78 timer og dermed en udgift på 9.750 kr. 
Derudover kommer udgifter til befordring med høj sats

 Samarbejde med foreningerne
I en vilkårlig repræsentativ uge verificeres alle timerne i hallerne ved at en oversigt 
udarbejdes og sendes til hver af de foreninger, der har booket timer i hallerne. 

Det giver:
Som udgangspunkt sikker information om hvornår, hvem og hvor mange, der er i hallerne i 
den pågældende uge
En tidskrævende metode

Økonomi:
Prioritering af eksisterende medarbejderressourcer

Opsamling:
Kultur og Fritid foreslår, at der vælges en kombination af to af de ovenstående elementer, hvor 
deltagelse på timefordelingsmøder kobles med et andet element. Det andet element kan evt. 
implementeres ved en prøveperiode eller f.eks. at det automatiske informationssystem afprøves i 
udvalgte haller inden det implementeres i alle haller. 


