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Hjælpepakke til Kultur- og Fritidsområdet under coronakrisen 

Dato 16. november 2020 

 

 

I foråret 2020 vedtog Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget en hjælpepakke til Kultur- og Fritidsområdet. Hjæl-

pepakken blev vedtaget på et tidspunkt, hvor der var lukket fuldstændigt ned for Kultur- og Fritidslivet. Heref-

ter er fulgt en periode med genåbning af området inden for bestemte retningslinjer og igen en gradvis ned-

lukning. Hjælpepakken gennemgås derfor igen i forhold til en eventuelt justering som følge af de ændrede 

forhold. 

 

Udgangspunktet for hjælpepakken er, at de faste tilskud til foreninger og selvejende haller fastholdes og 

budgetterne på områderne bruges fuldt ud, selvom der ikke har været aktiviteter i samme omfang som tidli-

gere pga. coronanedlukning- og restriktioner. Der tilføres dog ikke yderligere midler til området på grund af 

corona.  

  

  

Vedrørende støtte til tab af forventede indtægter 

En stor del af foreningslivet i kommunen er ramt af, at de ikke har kunnet gennemføre indtægtsgivende ar-

rangementer i 2020. Det kan være lige fra en Sankt Hans fest, til større byfester, hvor foreningen er gået glip 

af forventede indtægter, da de plejer selv at stå for arrangementet eller levere frivillige hjælpere, der kan 

være med til at generere en indtægt til foreningen. 

 

Der er umiddelbart ikke hjemmel til, at kommunen kan yde et ekstraordinært tilskud til foreninger, haller mv. 

der taber forventede indtægter som følge af aflysning af arrangementer, da støtten vil være uden for det alle-

rede budgetterede kommunale tilskud. 

 

Desuden vil der som regel ikke være tale om indtægter, som foreningerne, haller mv. er garanteret, da ind-

tægterne ofte kan variere efter deltagerantal, vejrets arrangementets overskud mv. Hvis arrangementet blev 

aflyst af andre omstændigheder, fx pga. vejret, vil det heller ikke være muligt for kommunen at yde støtte. 

 

Der har dog været mulighed for at søge nogle af de nationale hjælpepakker på området - se linket til Slots- 

og Kulturstyrelsens samling af puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område: 

https://slks.dk/covid-19/  

 

 

Vedrørende støtte til aftenskolerne 

Aftenskolernes tilskud er baseret på antallet af afholdte undervisningstimer, samt debatskabende aktiviteter. 

Aftenskolernes indtægter består af et kommunalt tilskud, samt af deltagerbetaling fra kursisterne. Aftensko-

lerne har kunnet søge Kulturministeriets kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter 

som følge af aflyst undervisning eller undervisning, der ikke har kunnet gennemføres i fuldt omfang som 

følge af indskrænkning i forsamlingsforbuddet. 

 

Aftenskolerne vil kunne opnå kommunalt tilskud til planlagt undervisning, der aflyses som følge af covid-19. 

Derudover er der mulighed for at søge om ekstra tilskud til små hold (hold under 8 personer) for undervisning 

https://slks.dk/covid-19/
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i 2020 og 2021. Tilskuddet udløses dog kun, såfremt aftenskolerne ikke kan gennemføre aftenskoleunder-

visningen på grund af coronarestriktioner eller fordi der ikke har været adgang til kommunale lokaler. Så-

fremt aftenskolen selv vælger at aflyse undervisningen fx pga. en sårbar deltagergruppe, manglende tilmel-

dinger eller lignende, er undervisningen ikke omfattet af tilskud. 

 

 

Vedrørende støtte til frivillige folkeoplysende foreninger 

De frivillige folkeoplysende foreninger kan opnå støtte til antallet af medlemmer under 25 år, tilskud til lokaler 

samt til kursusafholdelse for instruktører. Alle tilskuddene er funderet i, at foreningerne har aktiviteter. I for-

årets hjælpepakke fremgår følgende, hvilket kan videreføres i 2021, såfremt foreningerne også fremover 

rammes af hel eller delvis nedlukning af aktiviteter: 

 

Medlemsaktivitetstilskud 

Foreningernes medlemsaktivitetstilskud fastholdes i forhold til den normale model. Selvom foreningernes ak-

tiviteter i en periode er helt eller delvist nedlukket pga. restriktioner som følge af covid-19, indgår perioden i 

opgørelsen af aktive medlemmer. Medlemmerne skal dog have betalt kontingent i perioden med hel eller 

delvis nedlukning for at kunne tælle som aktive medlemmer. 

 

Kursustilskud 

Der kan søges om tilskud til kurser, der er planlagte og betalte, men som aflyses pga. covid-19. 

 

Lokaletilskud 

Tilskud til lokaleleje og andre faste udgifter, kommunen giver tilskud til efter Folkeoplysningsloven og ’Regler 

for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Nordfyns Kommune’ fortsætter ligeledes under hel 

eller delvis nedlukning, med mindre udgiften er bortfaldet i perioden. Der vil som hidtil kun blive givet tilskud 

til faktisk afholdte udgifter. 

 

Folkeoplysningsudvalget vedtog i november 2020 at rammerne for rengøringstilskuddet, der gives som en 

del af lokaletilskuddet, udvides, så foreningerne også kan søge om tilskud til udgifter, de har haft til indkøb af 

håndsprit og desinfektionsmidler til rengøring af udstyr og rekvisitter i 2020. 

 

Der vil ikke blive opkrævet gebyr for brug af skolernes gymnastiksale eller andre kommunale lokaler med 

gebyr i perioder, hvor bygningerne er lukket ned som følge af covid-19. I perioder, hvor der helt eller delvist 

kan gennemføres aktiviteter, skal foreningerne selv huske at annullere eventuelle bookinger, ellers vil der 

blive opkrævet gebyr for de lokaler, der er omfattet af gebyrordningen. 

 

Der har desuden været en national hjælpepakke målrettet lokale idræts- og ungdomsforeninger, der er sær-

ligt hårdt ramt af medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere. Midlerne 

blev fordelt via DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten. 

 

 

Vedrørende støtte til selvejende haller 

Som en del af hjælpepakken i foråret 2020 blev det besluttet af hallernes kompenseres for manglende ind-

tægter på grund af faldende foreningsaktiviteter i hallerne som følge af covid-19. Kompensationen udmøntes 

gennem haltildelingsmodellen, hvor 50 % af kompensationen lægges på en midlertidig forhøjelse af arealtil-

skuddet og 50 % lægges på aktivitetstilskud. 

 



  Side 3 af 4 

   

  

Hallerne har indgivet de timer til kommunen, som de undlod at fakturere i foråret. Der kan dog være flere 

skøn og usikkerheder forbundet med de indsendte opgørelser i forhold til periode, opgørelse af stævner, 

kampe mv., samt opgørelse af planlagte og forventede timer. Der kan desuden være forskel i praksis i den 

enkelte hal for, om foreningerne booker alt for den enkelte sæson eller booker løbende. Det vil derfor være 

vanskeligt at udarbejde en fuldstændig ens og sammenlignelig opgørelse af de mistede timer i de enkelte 

haller i foråret 2020. 

 

 Der er umiddelbart ikke budget til at kompensere hallerne fuldt ud for de manglende indtægter i foråret 

2020, men der er også en forventning om, at de i perioden havde færre driftsudgifter pga. en fuldstændig 

nedlukning.  

 

I stedet for at fokusere på de indmeldte timer én til én har timerne dannet grundlag for en nøgle til fordeling 

af kompensation til hallerne i 2021 og frem, indtil, der ikke længere er særlige forhold pga. corona. Nøglen er 

et gennemsnit af fordelingen imellem de timer, der er meldt ind af hallerne for foråret 2020 og timefordelin-

gen for 2019. 

 

Da hallerne i foråret 2020 undlod, at fakturere foreningerne for haltimer, er der en forventning om, at budget-

tet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger i 2021 kan nedskrives uden, at tilskudsprocenten til for-

eningerne påvirkes væsentligt. Dette overskud fordeles til hallerne ud fra ovenstående fordelingsnøgle, hvor 

halvdelen fordeles på arealtilskuddet og halvdelen på aktivitetstilskuddet for den enkelte hal. 

 

Da den nuværende situation ikke er præget af en fuldstændig nedlukning, men af en delvis, og situationen 

fremover fortsat er uvis, foreslås det, at hjælpepakken ændres, så foreningerne fremover faktureres for de 

timer, de har booket i hallerne. Dette forventes at medføre et fald i haltimer i efteråret 2020 og i 2021 og der-

med også et fald i timer, som foreningerne søger om lokaletilskud til.  

 

Såfremt budgettet til lokaletilskud fastholdes på det nuværende niveau for 2020 (udbetaling 2021) og 2021 

(udbetaling 2022), forventes det derfor, at der vil være overskydende midler uden, at tilskudsprocenten til 

foreningerne reduceres væsentligt. Dette ’overskud’ vil kunne fordeles til hallerne ud fra ovenstående nøgle. 

Dette vil betyde, at hallerne fortsat kompenseres for en nedgang i aktiviteter i det tidsrum, der er påvirket af 

coronasituationen. 

 

Såfremt der i budget 2021, 2022 og 2023 er budgetteret med flere midler til aktivitetstilskud, end der indgives 

timer til (særligt for 2022 og 2023) vil de resterende midler kunne fordeles til hallerne ud fra samme nøgle. 

 

 

Vedrørende støtte til øvrige aktører med budgetbevillinger indenfor Kulturområdet 

I budgettet er der afsat midler til flere enkeltstående aktører og arrangementer, som sandsynligvis også får 

påvirket deres aktiviteter i 2021 som følge af covid-19. 

 

Det drejer sig om følgende: 

 Castor 

 Nordfynsspillene 

 Vikingemarkedet 

 Museer og arkiver 

 Medborgerhuse og forsamlingshuse 
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Tilskuddene fastholdes i 2021. Dog vil driftstilskuddet ikke kunne benyttes til at opbygge egenkapital hos ak-

tørerne, men skal benyttes til at dække driftsomkostninger, eventuelle tab i forbindelse med nedlukning 

og/eller langtidssigtede investeringer som eksempel indkøb af udstyr. Der skal indsendes et regnskab ved 

årets udgang. Det forventes dog også, at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coro-

nakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter. 

 


