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Som følge af vejrforholdene i vinteren 2019/2020 har teknisk forvaltning lukket for brugen af naturgræsbaner i
Vesthimmerlands Kommune. Administrationen er blevet kontaktet af flere fodboldforeninger med henblik på
eventuelt tilskud til foreningernes leje af kunstgræsbanen. I dag ydes der ikke tilskud til klubbernes leje af
kunstgræsbaner. Dette blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. april 2015, men søges altså
genbehandlet.
Første punkt er at vurdere, hvorvidt det ønskes at give tilskud til leje af kunstgræsbaner. I henhold til
folkeoplysningsloven, er kommunerne ikke forpligtet til at yde tilskud til leje af udendørsanlæg med undtagelse
af lejrpladser.
På denne baggrund af folkeoplysningsloven og Vesthimmerlands Kommunes tilskudsordning for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde er administrationen kommet frem til 5 mulige scenarier vedrørende tilskud til
kunstgræsbaner.
Modellerne er kun gældende for leje af kunstgræsbaner i Vesthimmerlands Kommune.
A. Der ydes ikke tilskud til leje af udendørsarealer udover lejrpladser
I henhold til tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ydes der ikke tilskud til
udendørsarealer udover lejrpladser.
Foreningerne bærer selv udgiften til leje af kunstgræsbaner.
B. Tilskud efter reglerne for lokaletilskud til egne/lejede lokaler
Foreningerne betaler selv for lejen af kunstgræsbaner. I forbindelse med den årlige lokaletilskudsansøgning kan
foreningerne søge om tilskud til udgiften på lige fod med udgifter til lokaleleje.
Foreningerne vil kunne få et tilskud på 75 % til andelen af medlemmer under 25 år, som benytter
kunstgræsbanen. 25-årsreglen er påbegyndt udfaset. Tilskuddet ydes efter KL’s lave takst (139,24 kr. i 2020)
Administrationen foreslår, at ansøgning om tilskud til leje af kunstgræsbaner søges via foreningsportalen, men
som en særskilt adresse.
C. Tilskud efter samme model som ved brug af selvejende haller – KL’s timepris
Der skal arbejdes på at indgå en afregningsaftale mellem støtteforeningerne og Vesthimmerlands Kommune om
de folkeoplysende foreningers brug af kunstgræsbanerne.
Aftalen bør indebære, at foreningerne lejer banen gennem støtteforeningerne – ikke FUIK og AIK – og at
støtteforeningerne sender regningen for foreningernes brug til Vesthimmerlands Kommune. Kommunen betaler
regningen, og opkræver efterfølgende egenbetalingen hos foreningerne. Tilskuddet udgør 75% af timeprisen.
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Ved denne model fastsættes timeprisen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16 vedrørende tilskud
til halleje. I 2020 er prisen 279,03 kr. pr. time. Støtteforeningerne må ikke opkræve et højere beløb.
Foreningernes egenbetaling i 2020 er 69,76 kr. pr. time.
D. Fast tilskudsloft for kunstgræsbaner
Ved denne model har støtteforeningerne mulighed for at sætte den pris, som de ønsker for udleje af banerne.
Men der fastsættes en maksimaltimepris for kommunalt tilskud til leje af kunstgræsbaner. Der kan tages
udgangspunkt i KL’s høje sats for leje af lokaler, eller der kan fastsættes et andet niveau. Kunstgræsbanerne
har en timepris på 500 kr. uden lys, omklædning mv.
Betaling og opkrævning af egenbetaling foregår på samme måde som skitseret i model C, dog med den forskel
at foreningen også opkræves differencen mellem den faktiske timepris og den maksimale timepris for tilskud.
Der skal også her arbejdes på at indgå en afregningsaftale mellem støtteforeningerne og Vesthimmerlands
Kommune. Tilskudsprocenten kan tilpasses.
E.

Kommunen køber årligt et antal timer til kunstgræsbaner af støtteforeningerne til mindre klubbers
brug
Vesthimmerlands Kommune opretter en pulje til køb af timer på kunstgræsbaner, som mindre foreninger kan
søge. Puljen anbefales årligt at udgøre 200 timers leje af kunstgræsbane og lys (600 kr. pr. time inklusiv lys),
svarende til 120.000 kr. Timerne købes af støtteforeningerne og stilles til rådighed for de mindre klubber, som
ikke selv har en kunstgræsbane, mod en egenbetaling. Dette giver støtteforeningen mulighed for at regulere det
efterfølgende års leje for moderklubben. Timerne afregnes efter faktuelt afholdte timer på kunstgræsbanerne,
og administreres af forvaltningen, hvor mindre foreninger kan søge om timer. Timer udover de af kommunen
tildelte timer afholdes 100 % af foreningerne og afregnes efter nuværende vilkår.
Foreningernes egenbetaling faktureres efter deres faktuelle benyttede timer på kunstgræsbanerne. Dette
afregnes direkte mellem kommunen og foreningerne. Størrelsen på egenbetalingen anbefales at være 50 %
(svarende til 300 kr. inklusiv lys).
Timerne i forvaltningens pulje kan fordeles mellem de tre kunstgræsbaner i Aars, Farsø og Løgstør. Ved 200
timer vil det sige cirka 67 timer pr. kunstgræsbane. Dette kan dog justeres alt efter, hvor mindre foreninger
ønsker at benytte timerne. Timerne som købes af kommunen er forbeholdt vinterhalvåret, hvor vejrforholdene
ikke er til fodbold på naturgræsbaner, og en fordelingsnøgle udarbejdes. FUIK, AIK og LIF vil ikke kunne få
tilskud til deres leje af kunstgræsbanerne ved denne model, men lejeaftaler mellem støtteforeninger
og moderklubber kan reguleres med tilsvarende beløb, som kommunen køber timer for. I eksemplet med 200
timer svarer det til 40.000 kr. for hver af de tre kunstgræsbaner.

Gældende for alle modeller er, at foreningerne skal søge Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget om
tilskud til brug af kunstgræsbaner i Vesthimmerland. Ansøgningen gælder ikke baner generelt, men der
søges konkret for Farsø eller Aars eller samlet, hvis en forening benytter begge baner. Samme regler vil
gøre sig gældende for den planlagte kunstgræsbane i Løgstør.
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