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NOTAT: Udmøntning af Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen 2018

24. januar 2018

Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen er en nyetableret pulje på udvalgets område. Samtidig bortfalder de tidligere
facilitetspuljer på området: ’Idrætsfacilitetspuljen’ og ’Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter’.
I dette notat beskrives forslag til principper for udmøntning af puljen i 2018. Retningslinjerne lægger sig i videst
muligt omfang i forlængelse af retningslinjerne i de hidtidige puljer.
Økonomi i 2018
I 2018 er der afsat 4,0 mio. kr. i Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspuljen. Det foreslås, at midlerne fordeles, så der i
udgangspunktet reserveres 1 mio. kr. til kultur- og fritidsfaciliteter, 2,75 mio. kr. til idrætsfaciliteter og 250.000 kr. til
idrætsanalysen.
Formål 2018
Det foreslås, at den nye Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspulje har samme formål i 2018, som de hidtidige puljer
med den tilføjelse, at der også er fokus på faciliteternes bidrag til lokale fællesskaber.
Formålet for Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen for 2018 foreslås således til at være:
”Formålet med Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen i 2018 er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af
idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Puljen kan søges af alle godkendte
folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende kulturinstitutioner. Der kan
søges om støtte til renovering og udvikling af eksisterende kommunalt ejede kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter og til
faciliteter ejet af foreningerne selv, til udbygning af eksisterende faciliteter og til etablering af nye mindre kultur-,
fritids- og idrætsfaciliteter.
Der kan ikke søges om støtte til faciliteter med et kommercielt sigte, til lejemål der ydes lokaletilskud til, til inventar,
til rekvisitter og til allerede igangsatte byggerier eller renoveringer. Puljen kan heller ikke anvendes til skolehaller.”
Procedure 2018
Det foreslås, at Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen i 2018 udmøntes i én omgang, og at ansøgningsfristen
bliver 15. april. Udmøntningen sker på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2018.
Som hidtil vendes forvaltningens prioriteringer på idrætsområdet med formanden for RIU, og ved prioritering af
ansøgninger på kultur- og fritidsområdet høres to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget: en repræsentant for
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS, og en for de kulturelle foreninger. Parterne får også i 2018
mulighed for at få vedhæftet kommentarer til de politiske udmøntningssager til Kultur- og Idrætsudvalget.
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2019 og frem
Med udgangen af 2018 og bl.a. med udgangspunkt i idrætsanalysen og erfaringer med Kultur- fritids- og
idrætsfacilitetspuljen i 2018 lægges op til opdateret formål, kriterier og procedure for puljen fra 2019 og frem.
De foreløbige kriterier for puljen fra 2019 foreslås til:
-> Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
-> En mindre del prioriteres sammen med RIU/FOU til små renoverings- og forbedringsprojekter
-> Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt. Analysen kan flytte på dette
-> Projekter som understøtter lokale fællesskaber vægter højt
-> Projekter som gavner flere brugergrupper samtidig vægter højt
Økonomien i puljen indeholder 8,0 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 og frem. Det foreslås, at
der hvert år reserveres 5% af puljen til forundersøgelser og dialog med henblik på at skabe den stærkest mulige
viden og brugerinddragelse.
Puljen udmøntes i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op mellem årene, og hvor der i planens
overslagsår er frie midler til uforudsete projekter. Udvalgets beslutter i januar udmøntningen af årets midler på
baggrund af en opdateret udmøntningsplan, og i juni forelægges status for årets projekter. Her vil der eventuelt
også kunne forelægges en udmøntningssag, hvis der er behov for det.
Puljen er til mindre projekter og der foreslås et loft på max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. I forbindelse med oprettelse
af puljen, er der med budgettet overført en række projekter til prioritering i puljen. Det drejer sig om teatersal på
Jyllinge Skole, Skt. Jørgensbadets renovering, Staldbygninger Vindinge Rideskole, Kunstgræsbane Svogerslev,
Svogerslev Tennis- og Boldklub. Der vil blive taget stilling til disse projekter ved udmøntningssagen i 2019.
Fra 2019 reserveres årligt 2,0 mio. kr. af puljen til prioritering sammen med RIU og FOU til små forbedrings- og
renoveringsprojekter. Midlerne udmøntes i af Kultur- og Idrætsudvalget i juni på baggrund af ansøgninger. Der
ansøges én gang årligt.
Det lægges op til, at den samlede fordeling i Kultur-, fritids- og idrætspuljen i udgangspunktet bliver således:

Mio. kr.
Samlet pulje udgør
Til forundersøgelse/ dialog
Prioriteres med RIU/FOU
KIUs projektprioritering

2018
4,00
0,25
3,75

2019
8,00
0,40
2,00
5,60

2020
10,00
0,50
2,00
7,50

2021
15,00
0,75
2,00
12,25

