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Økonomiske konsekvenser ved ny model for tilskud til forsamlingshuse
Nedenstående eksempler viser den økonomisk fordeling af den økonomiske ramme på
0,278 mio. kr. i forhold til de foreslåede fem modeller.
Model 1. Grundtilskud til alle forsamlingshuse
I model 1 deles den økonomiske ramme ligeligt mellem alle forsamlingshusene. Der
ydes et fast ensartet grundtilskud til alle, uden at der skal redegøres for timer.
Modellen er ubureaukratisk for bestyrelserne og administrationen. Grundtilskuddet
størrelse vil kunne ændre sig år for år, hvis andre ud over de 16 nuværende forsamlingshuse i ordningen, vælger at søge tilskud.
Model 1 kan nuanceres ved at opdele puljen i to rammer. Med henblik på at tilgodese
forsamlingshuse, som er lokalsamfundets enested mødested, kan der afsættes en økonomisk ramme eksklusivt til disse forsamlingshuse, mens den resterende ramme deles
ligeligt blandt samtlige forsamlingshusene.
Ulempen ved denne model er, at forsamlingshuse, der ikke er lokalsamfundets sidste
mødested, får reduceres deres faste årlige indtægt. Der kompenseres ikke for det reducerede tilskud til aktivitetstimer.

Model 1
Grundtilskud

Ens grundtilskud til alle 16 forsamlingshuse (278.000/16=17.375)
16 huse x 17.375

Samlet tilskud
i hele kroner
278.000

Hvis model 1 vælges modtager alle 16 forsamlingshuse et grundtilskud på 17.375 kr.
årligt.
Model 1

Eksklusivt grundtilskud
Ens grundtilskud
Økonomisk ramme

Grundtilskud på 10.000 kr. til forsamlingshuse, der er lokalsamfundets sidste mødested + ligelig fordeling af resterende ramme:
(9 x 10.000)
(188.000/16=11.750)
9 huse x 10.000
16 huse x 11.750

Samlet tilskud
i hele kroner

90.000
188.000
278.000

Nuanceres model 1, så de forsamlingshuse, der er lokalsamfundets sidste mødested,
imødekommes et eksklusivt grundtilskud på 10.000 kr., og den resterende økonomiske ramme fordeles ligeligt mellem alle forsamlingshusene, modtager de 9 sidste mødesteds-huse et fast årligt tilskud på 21.750 kr. mens de øvrige 7 forsamlingshuse
modtager et fast årligt tilskud på 11.750 kr.

Model 2. Grundtilskud til alle forsamlingshuse + overførsel af midler til Kulturelt Samråd til aktiviteter i forsamlingshuse
I denne model modtager alle forsamlingshuse et ensartet fast årligt grundtilskud. Resten af midlerne overføres til Kulturelt Samråds pulje reserveret særskilt til aktiviteter
i forsamlingshuse. Det er en forventning, at det overførte beløb som udgangspunkt
uddeles til ansøgte aktiviteter i forsamlingshusene.
Fordelen ved denne model er, at alle forsamlingshusene modtager et fast tilskud. Derudover vil alle forsamlingshuse på lige fod kunne søge tilskud til kulturelle aktiviteter
hos Kulturelt Samråd.
Ulempen er, at forsamlingshusene i højere grad end tidligere aktivt skal ud og søge
støttet til kulturelle aktiviteter efter retningslinjerne under Kulturelt Samråds tilskudspulje på lige fod med alle andre aktører. Det bemærkes, at en række forsamlingshuse
allerede benytter denne mulighed, hvilket en model 2 vil give en større gennemsigtighed omkring og incitament til.
I model 2 bevilges et fast årligt grundtilskud til alle forsamlingshuse og den resterende
økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd.
Model 2

Ens grundtilskud på 15.000
kr. til alle forsamlingshuse.
Resten af rammen overføres
til Kulturel Samråd:

Tilskud
i hele kroner kr.

Grundtilskud (10.000 x 16 huse)

16 huse x 15.000

240.000

Kulturelt Samråds pulje

278.000-240.000

38.000

Økonomisk ramme

278.000

I model 2 afsættes et grundbeløb på 15.000 kr. til samtlige 16 forsamlingshuse. Dermed overføres 38.000 kr. til Kulturelt Samråds pulje reserveret særskilt til aktiviteter i
forsamlingshuse.
Model 3. Grundtilskud til forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested + overførsel af midler til Kulturelt Samråd til aktiviteter i forsamlingshuse
I model 3 modtager de forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested, et
ensartet fast årligt grundtilskud. Resten af midlerne overføres til Kulturelt Samråds
pulje til kulturelle aktiviteter. Det er en forventning, at det overførte beløb som udgangspunkt uddeles til ansøgte aktiviteter i forsamlingshusene.
Fordelen ved denne model er, at kommunen støtter op om de lokalsamfund, hvor forsamlingshusene er sidste mødested. Disse forsamlingshuse modtager et fast
grundtilskudt. Derudover kan alle forsamlingshuse på lige fod søge tilskud til kulturelle
aktiviteter hos Kulturelt Samråd.
Ulempen er, at forsamlingshuse, som ikke kategoriseres som lokalsamfundets sidste
mødested, mister en fast årlig indtægt. Derudover skal alle forsamlingshusene i højere
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grad end tidligere aktivt ud og søge støttet til kulturelle aktiviteter efter retningslinjerne under Kulturelt Samråds tilskudspulje på lige fod med alle andre aktører. Det bemærkes, at en række forsamlingshuse allerede benytter denne mulighed, hvilket en
model 3 vil give en større gennemsigtighed omkring og incitament til.
I model 3 bevilges et fast årligt grundtilskud til forsamlingshuse, der er lokalsamfundets sidste mødested og den resterende økonomiske ramme overføres til Kulturelt
Samråd.
Model 3

Grundtilskud (10.000 x 9 huse)
Kulturelt Samråds pulje

Grundtilskud på 10.000
kr. til forsamlingshuse,
der er lokalsamfundets
sidste mødested.
Resten af rammen overføres til Kulturel Samråd
9 huse x 10.000
278.000 - 90.000

Økonomisk ramme

Tilskud
i hele kroner kr.

90.000
188.000
278.000

I model 3 afsættes et grundbeløb på 10.000 kr. til de 9 forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested. Dermed overføres 188.000 kr. til Kulturelt Samråd til
aktiviteter i forsamlingshuse.
Model 4. Hele den økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd til aktiviteter i forsamlingshuse
Hele den økonomiske rammen flyttes til Kulturelt Samråd.
Model 4
16 forsamlingshuse
Kulturelt Samråds pulje

Hele af rammen overføres
til Kulturel Samråd
16 x 0
278.000 - 0

Tilskud
i hele kroner kr.
0
278.000

I model 4 flyttes hele den økonomiske ramme til Kulturelt Samråds pulje til aktiviteter. Det er en forventning, at det overførte beløb som udgangspunkt uddeles til ansøgte aktiviteter i forsamlingshusene.
Fordelen ved denne model er, at alle forsamlingshuse på lige fod kan søge tilskud til
kulturelle aktiviteter hos Kulturelt Samråd.
Ulempen er, at forsamlingshusene i højere grad end tidligere aktivt skal ud og søge
støttet til kulturelle aktiviteter efter retningslinjerne under Kulturelt Samråds tilskudspulje på lige fod med alle andre aktører. Det bemærkes, at en række forsamlingshuse
allerede benytter denne mulighed, hvilket en model 3 ligeledes vil give en større gennemsigtighed omkring og incitament til.
Model 5. Aktivitetstime modellen
Fastholdes den nuværende aktivitetstimemodel, skal forsamlingshusene som hidtil søge tilskud til aktiviteter. Enten årligt eller for en flerårig periode.
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Model 5
Aktivitetstime-modellen

Eksisterende rammen forbliver
uændret
Rammen fordeles efter en revideret aktivitetstime-model

Tilskud
i hele kroner kr.
247.000

I model 5 forbliver hele den økonomiske ramme hos forsamlingshusene. Restbeløbet
på 31.000 kr. reserveres til ansøgninger fra nye forsamlingshuse. Da modellen som
tidligere nævnt blev for vanskeligt at håndtere, er der behov for at præciserer de kriterier, forsamlingshusene kan søge aktivitetstimetilskud efter.
Tidsplan
6. april 2022 :
April-maj
10. august:
1. januar 2023
3. kvartal 2024

Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til ny model for
tilskud til forsamlingshuse
Forslag til ny model for tilskud i høring hos forsamlingshuse
og Kulturel Samråd
Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til ny model for
tilskud til forsamlingshuse
Ny model for tilskud til forsamlingshuse træder i kraft
Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer ny model for tilskud til
forsamlingshuse
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