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Kolding Kommune ønsker at revidere tilskudsordningen for fritidsfaciliteterne i kommunen for at understøtte den bredere strategiske 
udvikling af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Kolding Kommune, som beskrevet i Kolding Kommunes fritids- og idrætspolitik.

Kolding Kommune udarbejdede i 2019 i tæt samarbejde og dialog med interessenterne på fritids- og idrætsområdet en ny visionær og 
handlingsorienteret fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune Politikken udgør grundlaget for det videre arbejde med at udvikle området 
til gavn for borgerne, foreningerne og de aktive. Et centralt delelement i politikken er udviklingen af de fysiske rammer for aktivitet og 
fællesskab. 

”Kolding Kommune vil sikre lettilgængelige, moderne og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele livet” 

Formålet med en revideret tilskudsordning er at skabe en tilskudsmodel, som understøtter denne ambition. Fritidsfaciliteterne i Kolding 
Kommune skal tilpasse sig borgernes ændrede fritidsvaner samtidig med at værne om det traditionelle forenings- og frivillighedsliv. Dette for 
at kunne levere på kommunens overordnede vision: 

AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET

STIKK bakker op om ambitionerne om at revidere de nuværende tilskudsregler. ”udviklingen på idræts- og fritidsområdet er gået stærkt de 
senere år. Corona situationen kommer kun til at øge udviklingen i nye idrætsvaner. Derfor er der et stort behov for, at vi som faciliteter 
naturligvis også udvikler vores tilbud og måder at samarbejde med foreningerne og brugerne på. Når befolkningens fritids- og idrætsvaner 
ændrer sig, skal kommunens faciliteter naturligvis også udvikles for at være tidssvarende og attraktive. 

Det stiller nye krav til:
• Udvikling af faciliteterne. 
• Foreningernes aktiviteter og tilbud.
• Faciliteternes personale og bestyrelser, der skal løse nye opgaver og skabe mere forandring.

Samtidigt er det vigtigt for STIKK, at sikre det økonomiske grundtilskud til faciliteterne. At revidere tilskudsreglerne, skal ikke være en 
besparelse på facilitetsområdet – men en fælles indsats for at sikre mest mulig udvikling og aktivitet for pengene”. 

Derfor er STIKK gået aktivt ind i processen sammen med Kolding Kommune og med Idrættens Udviklingscenter som konsulent for at
formulere de principper, vi som repræsentant for faciliteterne mener bør være gældende for en fremtidig tilskudsordning. 

1. HVORFOR EN REVIDERET TILSKUDSMODEL?

https://www.kolding.dk/media/br4ne1bb/fritids-og-idraetspolitik_2019_-_21.pdf


Tilskuddene på facilitetsområdet i Kolding Kommune er kendetegnet ved:

• Forskellige driftstilskud og vilkår baseret på individuelle historiske aftaler.
• Manglende transparens og harmonisering mellem faciliteterne efter kommunesammenlægningen.
• Stort fokus på drift af bygning og mindre på udvikling.
• Udfordringer med at finde finansiering til udvikling af nye aktiviteter. 

Med en ny tilskudsmodel ønsker STIKK at opnå følgende: 

• At sikre en harmoniseret og gennemsigtig tilskudsmodel.
• At understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne.
• At understøtte faciliteternes økonomi via et grundtilskud, så et minimums serviceniveau sikres.
• At understøtte udviklingen af faciliteterne ud fra en kategorisering, der stiller minimumskrav og sikrer et bedre grundlag for at drive 

forretning.
• At skabe øget fokus på egen indtjening. 
• Motivere til øget aktivitetsniveau.

Det skal sikres, at det forsat er muligt at drive selvejende facilitet i Kolding Kommune – også for lokalhallerne der har et mindre 
kundegrundlag og muligheder for at drive kommercielle aktiviteter. 

I det følgende præsenteres STIKKS forslag til reviderede principper

2. MÅLSÆTNINGER FOR EN REVIDERET TILSKUDSMODEL



Lokalhaller Idræts- og 
fritidscentr
e

Event
arena

Svømme
haller

Skolehaller Selvstyrehaller

Bjerthallen PULZION Sydbank Arena Slotssøbadet Bakkeskolen Kolding Ketschercenter

Fynslundhallen Arena Syd Kongeåbadet Munkevængets Skole (Alminde-Viuf)*

Harte Fritidscenter Forum Kolding Vamdrup Skole Øst, 
Kongeåhallen (Cuben)*

Hejls Multihus Ødis Hallen (Dalby Skole (Dalbyhus))*

Parkhallen (Lyshøjskolen)*

Lunderskov Hallen (Vonsild)*

Sdr. Stenderup 
Aktivitetshus

Sjølund Multiarena

Trekløverhallen

Vester Nebel Multihus

Brændkjærhallen *potentiale til at blive 
selvstyrehaller

3. INDDELING I FACILITETSTYPER



Fra at idræt stort set kun blev dyrket i foreninger og finansieret via Folkeoplysningsloven, dyrker et flertal af unge og voksne i dag idræt 
som selvorganiserede og i kommercielt regi. Foreningerne er fortsat meget vigtige udbydere af idræt og andre fritidsaktiviteter, men 
faciliteterne indgår i stadig stigende grad som selvstændige udbydere af aktiviteter, og har flere og flere forskellige serviceydelser på 
hylderne til forskellige målgrupper. 

Hvor de lokale haller fortsat helt overvejende har lokalsamfundet og de lokale foreninger som brugere, har idræts- og fritidscentrene en 
større andel af kommercielle aktiviteter, selvorganiserede brugere og kommercielle aktiviteter. 

En revideret tilskudsordning bør tage højde for denne udvikling og give forskellige typer af faciliteter forskellige vilkår, som giver de 
bedste muligheder for at udvikle faciliteten på de givne vilkår. 

Konkret anbefales det, at Kolding Kommune baserer en fremtidig tilskudsordning på fire forskellige typer af faciliteter.
• Lokale haller, der skal understøttes med lokalsamfundenes aktiviteter som omdrejningspunkt.
• Idræts- og fritidscentre, der skal udvikles både selvstændigt og gerne under en stærkere fælles udviklings- og 

markedsføringsparaply, som en del af den samlede kommunale udviklingsstrategi.
• Sydbank Arena som Kolding Kommunes Event Arena. 
• Kolding Kommunes Svømmehaller.

Modellen understøtter den opdeling mellem små og store faciliteter, som repræsentanterne fra faciliteterne selv har udtrykt ønske om.

Modellen muliggør at lokalehallerne understøttes med mindst mulig administration og størst mulig autonomi og selvbestemmelse for den 
enkelte facilitet.

Idræts- og fritidscentrene kan i højere grad udvikles til gavn for både lokalsamfund og flere potentielle kundegrupper i Kolding Kommune 
med fokus på at sikre det bredest mulige forretningsgrundlag. 

Idræts- og fritidscentrene kan inddrages tættere i en fælles udviklingsproces og et tættere dagligt samarbejde med kommunen og andre 
relevante aktører, noget som faciliteterne selv har udtrykt opbakning til.

Tilskudsmodeller, fordeling af udviklingsmidler og krav til faciliteterne bør afspejle denne strategi. 

Kolding Kommune bør arbejde aktivt, for at inddrage ledig kapacitet i de kommunale idrætshaller til gavn for Kolding Kommunes borgere, 
herunder undersøge muligheden for at etablere selvstyrehaller i udvalgte haller, se bilag 3. Inddeling i facilitetstyper.

3. EN TILSKUDSMODEL TILPASSET FORSKELLIGE FACILITETSTYPER



4. GRUNDTILSKUD 
Det er ikke muligt at drive fritids- og idrætsfacilitet i Kolding Kommune uden kommunale driftstilskud. Derfor er det vigtigt at sikre 
faciliteterne et rimeligt og objektivt baseret grundtilskud, som sikrer faciliteternes grundlæggende økonomi. 

Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, og det skal sikre, at ændringer i aktivitetsniveau eller børnetal ikke får for 
store konsekvenser for økonomien for den enkelte facilitet. 

Den nuværende tilskudsordning indebærer for nogle faciliteter, at de har et garanteret timetal pr. år. 

Dette princip bør ændres til et grundtilskud der er  baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse, så alle
faciliteter ligestilles på dette punkt. (bygningselement og point)

Grundtilskuddet skal sikre, at faciliteterne kan drives på et fornuftigt grundniveau samtidig med, at det skal være motiverende at 
skabe mere aktivitet for den enkelte facilitet.

Brændkjær, Sjølund og forventet også Vester Nebel Multihus er godkendt med lavere kommunale driftstilskud end de øvrige 
faciliteter i Kolding Kommune.

Driftstilskuddet til disse faciliteter skal hæves så det svarer til den økonomi de faktiske point betinger, således at den samlede 
budgetramme hæves med forskellen, sådan at det ikke påvirker de øvrige faciliteters økonomi negativt. 

Alle nye faciliteter der etableres skal politisk godkendes og den samlede ramme udvides svarende til den økonomi de ekstra point
udløser. 



4. GRUNDTILSKUD 

BYGNINGSELEMENT POINT

Hal > 800 m2 7

Hal 2 > 800 m2 6

Hal 400 - 799 m2 4

Aktivitets/mødelokale 200 – 400 m2 2

Aktivitets/mødelokale  100 – 200 m2 1

Aktivitets/mødelokale  0 – 100 m2 0,5

Køkken 0,5

Omklædningsrum 1

Toiletkummer 0,25

Depotrum (pr. m2) 0,004

Parkering (pr. m2) 0,00025



Udover grundtilskuddet bør der fastsættes en tilskudsberettiget pris for de folkeoplysende foreninger, som betales af Kolding Kommune. 

Foreningerne bør forsat betale gebyr pr. time til Kolding Kommune, som herefter betaler faciliteterne. Dette er en administrativt god 
ordning for foreninger og faciliteter, der reducerer de administrative byrder for begge parter. 

Faciliteterne bør selv kunne bestemme deres udlejningspriser for at optimere muligheden for at drive forretning.

Der kan arbejdes for at der kan ydes yderligere tilskud til eksempelvis
• Udendørs omklædningsrum
• Harpiks i hal og omklædning
• Udendørs faciliteter
Dette kan aftales internt i STIKK i forbindelse med den videre drøftelse af fordelingen af bygningspoint

Garantitimer erstattes af de foreslåede tilskud. 
• Grundtilskud
• Aktivitetstilskud

Skemaet skal afspejle den opdeling der er sket i forhold til beregning af grundtilskud, således at man ved hver møde/aktivitetslokale 
umiddelbart kan se hvad det udløser i aktivitetstilskud.

5. AKTIVITETSTILSKUD 

LOKALE PRISER

Haller > 800 m2 282,22 (stor KL-takst)

Hal 400 - 799 m2 141,33 (lille KL-takst)

Aktivitets/mødelokale 200 – 400 m2 80 % af lille KL-takst - 113,06

Aktivitets/mødelokale  100 – 200 m2 60 % af lille KL-takst - 84,80  

Aktivitets/mødelokale  0 – 100 m2 40 % af lille KL-takst - 56,53    

Skoleidræt 350



Kommunale skolers timebetaling i brug af faciliteterne til skoleidræt i Kolding Kommune er i dag politisk bestemt og meget forskellige fra 
facilitet til facilitet. Dette stiller den enkelte facilitet meget forskelligt med hensyn til økonomi og vilkår.

Vilkårene for udlejning til kommunale institutioner bør harmoniseres, således at der fastsættes en fast standard pris for de kommunale 
institutionernes brug af faciliteterne til idræt, som betales af Kolding Kommune.

Øvrige betalinger for kommunale lejeaftaler/ydelser aftales individuelt.

STIKK mener at en rimelige pris der modsvarer driftsomkostningerne forbundet med at drive en skolehal skal være 350 kr. 

6. BETALING FOR KOMMUNALE INSTITUTIONER



Formålet med den revideret tilskudsordning er at tilskynde til mere aktivitet og lokalt initiativ. Det skal kunne betale sig at gøre en større 
indsats og dermed også genere et overskud, som kan bruges til gavn for egen facilitet. 

Egen indtjening  bør ikke påvirke facilitetens samlede tilskud. 

Priser og vilkår fastsættes af faciliteten, for at drive kommerciel virksomhed inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

7. EGENINDTJENING



8. UDVIKLINGSTILSKUD

Det er ofte en udfordring for den enkelte facilitet, at finde de nødvendige ressourcer til at igangsætte nye projekter og sikre en løbende 
udvikling af faciliteten. 

Dette kommer nemt til at stå i vejen for den ønskede udvikling på området fordi midlerne går til drift. 

STIKK indstiller at der afsættes midler til en udviklingspulje, som kan søges af faciliteterne til indsatser som understøtter den ønskede 
udvikling på området i henhold til fritids- og idrætspolitikken. Udviklingspuljen skal finansieres af Kolding Kommuner ud over den 
eksisterede budgetramme.

Udviklingstilskuddet er det element i tilskudsmodellen, der muliggør, at den enkelte facilitet har økonomi til at igangsætte nye initiativer 
med fokus på udvikling, aktivitet og samarbejde på tværs.

Der skal være tale om et nyt projekt der: 
• Er med til at højne aktivitetsniveauet.
• Forbedrer brugeroplevelsen.
• Involverer og/ eller understøtter udviklingen af brugerne. 

Den enkelte facilitet laver en kortfattet ansøgning til forvaltningen, der går i dialog med faciliteten om projektet/projekterne og godkender 
ansøgningen. 

Det bør være en mulighed at lave flerårige udviklingsplaner, og spare udviklingstilskuddet op over flere år - til større projekter.

Der bør oprettes to udviklingspuljer målrettet:
• De lokale haller 
• Idræts- og fritidscentrene



Flere anlægsprojekter på facilitetsområdet er finansieret via politisk godkendte låneoptag med deraf afledte prioritetsudgifter. Dette gør 
det vanskeligt at sammenligne og ligestille faciliteternes reelle driftsomkostninger. 

Der indstilles, at alle prioritets- og lejeudgifter bør udlignes for at kunne etablere et ensartet tilskudsmodel for alle faciliteter.

Finansieringstilskud til prioritetsudgifter skal køre uændret videre i lånenes løbetid.

9. UDLIGNING AF PRIORITETS /LEJEUDGIFTER



10. INDFASNING OG UNDERSTØTTELSE

Indførelse af en revideret tilskudsmodel kommer til at have økonomisk betydning for faciliteterne i Kolding Kommune. 

Dette kan ikke være anderledes, hvis der skal skabes nye vilkår tilpasset fremtidens behov. 

Inden for en uændret økonomisk ramme vil nogle faciliteter opleve at få bedre vilkår og for andre, skal skabes mere aktivitet for at sikre 
økonomien. 

Ingen faciliteter må, specifikt på baggrund af en ny tilskudsmodel,  rammes økonomisk i en grad, så det ikke er muligt at drive facilitet.

Det er afgørende vigtigt, at faciliteterne bør have den nødvendige tid og støtte til at udvikle sig indenfor de nye tilskudsrammer. 

Derfor bør der indstilles, at de nye vilkår indføres gradvist over en periode op til 10 år og at Kolding Kommune sikrer de nødvendige 
ressourcer til at hjælpe faciliteterne igennem en nødvendig omstilling og udviklingsproces.



Tilskud baseret på facilitetstyper

Grundtilskud

Aktivitetstilskud

Betaling for kommunale institutioner

Egen indtjening

Udviklingspulje

Udligning af prioritets/lejeudgifter

Indfasning

11. EN NY TILSKUDSMODEL OPSUMMERET



STIKK´s samlede indstilling til Kolding Kommune 

1. At de præsenterede principper for en ny tilskudsmodel lægges til grund for det fremtidige tilskudsgrundlag for faciliteterne i Kolding 
Kommune, således at faciliteterne stilles lige med hensyn til tilskudsgrundlag

2. At svømmehaller, Sydbank Arena og Kolding Ketchercenter forhandles særskilt da disse er specialfaciliteter
3. At Kolding Kommune igangsætter arbejdet med at afklare vilkårene for at indgå målrettede driftsaftaler med Arena Syd, Pulzion og 

Forum Kolding
4. At de foreslåede ændringer implementeres over en 10 års periode for at sikre faciliteterne den fornødne tid til omstilling 
5. At Kolding Kommune igangsætter en analyse og udviklingsproces til støtte for de faciliteter, som rammes økonomisk hårdt af 

modellen. Således at ingen faciliteter lukkes specifikt grundet de nye tilskudsprincipper
6. At Kolding Kommune hæver den generelle tilskudsramme til facilitetsområdet med 746.000 kr. årligt for at kompensere for at 

Brændkjær Hallen og Sjølund Multiarena i udgangspunktet er underfinansieret i forhold til de øvrige faciliteter 
7. At Kolding Kommune afsætter yderligere 500.000 kr. årligt til en udviklingspulje, der skal medvirke til at finansiere de nødvendige 

omstillinger og udviklingstiltag 
8. At Kolding Kommune fastholder tilskudsrammen i årene fremover, således at en eventuel mindre udgift til prioritetsydelser, lejetilskud 

og foreningstimer overføres til Udviklingspuljen for at finansiere faciliteternes muligheder for at igangsætte nye initiativer
9. At Kolding Kommune også fremadrettet involverer STIKK i arbejdet med at tilpasse og præcisere tilskudsmodellen samt prioritere 

ansøgninger til Udviklingspuljen.

PÅ vegne af bestyrelsen
Bestyrelsen 

STIKK 
Formand 

Torben Andersen 

12. STIKKS SAMLEDE INDSTILLING TIL VEDTAGELSE


