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FORORD
BORGMESTER OG 

UDVALGSFORMAND

FORORD 
Tårnby Kommunes nye folkeoplysningspolitik 
fortsætter udviklingen af det folkeoplysende 
område  Hvor politikken før overvejende hav-
de fokus på foreningernes virksomhed, er per-
spektivet med den nye folkeoplysningspolitik 
mere helhedsorienteret 

Ambitionen er, i et tæt samarbejde mellem bor-
gere, foreninger, institutioner og forvaltning i 
Tårnby Kommune, at udvikle og styrke folkeop-
lysningsområdet til gavn og glæde for flest muli-
ge borgere i kommunen 

Udgangspunktet for den videre udfoldelse af 
området er godt: Tårnby Kommune ligger i top 
både med hensyn til gode idræts- og fritidsfaci-
liteter og med tilskud til området  Samtidig har 
Tårnby Kommune mange fine, åbne grønne om-
råder og er begunstiget af let adgang til vandet 

Folkeoplysningspolitikken handler om sundhed, 
livsglæde og livsudfoldelse  Og den handler om 
identitet og sammenhængskraft i Tårnby  Som 
det fremgår af denne folkeoplysningspolitik, prio-
riteres det demokratiske, brede og inkluderende 
foreningsarbejde, samtidig med at der er plads 
til konkurrence og elite 

Politikken skal først og fremmest bidrage til at 
understøtte dannelsen og udviklingen af fælles-
skaber, som er med til at udvide vores horisont, 
skabe dialog og relationer på tværs af generati-
oner, køn og personlig baggrund 
 

Det er ligeledes målsætningen, at folkeoplys-
ningspolitikken skal understøtte og spille sam-
men med øvrige politikker i Tårnby Kommune  
Folkeoplysningsområdet er tæt forbundet med 
Børne- og ungepolitikken og med Sundhedspo-
litikken, og der er også klare relationer til biblio-
teks- og kulturområdet  

Tårnby Kommune er ”klimakommune”  Dette for-
hold betyder, at aktiviteter, der er så co2-neutrale 
som muligt, skal udvikles og prioriteres 

Helhedstænkningen i Tårnby Kommunes nye 
folkeoplysningspolitik afspejles ligeledes ved 
en sammenhæng med FN’s Verdensmål  Det-
te gælder i særdeleshed målene ”Sundhed og 
trivsel”, ”Ligestilling mellem kønnene”, ”Klima-
indsats” og ”Partnerskaber for handling” 

Tårnby Kommune er en del af en hovedstads-
region i stor udvikling, hvilket i særdeleshed 
mærkes på Amager  Tårnby Kommune vil gerne 
bidrage aktivt til, at det folkeoplysende område 
udvikles i et konstruktivt og ligeværdigt samspil 
med de øvrige kommuner i regionen 

November 2020

Allan S. Andersen
Borgmester

Henrik Zimino
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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FAKTA:

Tårnby Kommun har XXX for-
eninger, der alle asdg fda klæ 
jælæalsd jlaskd jæaflsdjlædj  
asjdkj æaldf æalkdfjæas df 
jldfjdflaksdfj æ jdkf kj sdflkjs 
dæflkj kdjf s kdfjæ nl kj lkhkjl-
hjhl l jkueytuey ytuyt 

Foto: Elever fra Skelgårdsskolen på besøg i Vestamager Svømmehal  Fotograf Michael Oxkjær, Amager Fotoklub 

FAKTA:

71% af Tårnby Kommunes 
børn og unge dyrker idræt i 
en forening 
Hvert andet barn og ung dyr-
ker idræt mindst 3-4 gange 
om ugen 



3

FORMÅL
FOLKEOPLYSENDE 

VIRKSOMHED

FORMÅL
Folkeoplysningspolitikken i Tårnby Kommune 
beskriver en fælles retning for, hvordan man-
ge gode kræfter forenes, ressourcer styrkes og 
udvikles i de folkeoplysende tilbud til borgerne i 
Tårnby Kommune 

Formålet med folkeoplysende virksomhed er
at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, 
livslange læring og gode liv  I folkeoplysnings-
loven er formålet for henholdsvis oplysningsfor-
bund og foreningsarbejde beskrevet således:

”Formålet med den folkeoplysende voksenun-
dervisning er at fremme demokratiforståelse og 
aktivt medborgerskab og, med udgangspunkt i
undervisningen, at øge deltagernes almene og 
faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styr-
ke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar
for eget liv og til at deltage aktivt og engageret 
i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenun-
dervisning omfatter undervisning, studiekredse, 
foredragsvirksomhed og fleksible tilrettelæggel-
sesformer, hvortil der er knyttet deltagerbeta-
ling samt debatskabende aktiviteter. Den folke-
oplysende voksenundervisning skal være åben 
for alle.” 1

 

 

 

”Formålet med det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde er at fremme demokratifor-
ståelse og aktivt medborgerskab og, med ud-
gangspunkt i aktiviteten og det forpligtende 
fællesskab, at styrke folkeoplysningen. Sigtet 
er at styrke medlemmernes evne og lyst til at 

 

tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt 
og engageret i samfundslivet. Det frivillige fol-
keoplysende foreningsarbejde rummer idræt 
og idébestemt samt samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyt-
tet deltagerbetaling.” 2

Tårnby Kommune ønsker at sikre de bedst mu-
lige rammer for en fortsat udvikling af den fol-
keoplysende voksenundervisning, de frivillige 
folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter 
i kommunen 

Tårnby Kommune og Folkeoplysningsudval-
get har den overordnede politik, at forenings-, 
fritids- og idrætsfaciliteter stilles til rådighed 
for den brede befolkning i Tårnby Kommune: 
Børn, unge, voksne og ældre  Eliteidræt er ikke 
en politisk prioritering  I den udstrækning at der 
i nogle klubber arbejdes med eliteidræt, er det 
Folkeoplysningsudvalgets politik, at det skal 
ske med udgangspunkt i breddeidrætten som 
det væsentlige, og med forståelse for at spe-
cielt elitearbejdet med børn og unge under 18 
år skal ske med respekt for barnets tarv og fuld 
inddragelse af forældrene  Det er en politisk in-
tention, at det folkeoplysende arbejde og idræt-
ten skal bidrage til inklusion også af personer 
med handicap og udsatte grupper 

1: Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler 
samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) (LBK nr. 1115 af 31/08/2018). §7

2: Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler 
samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) (LBK nr. 1115 af 31/08/2018). §14
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VISION
UDVIKLINGEN AF ET AKTIVT OG

 ALSIDIGT KULTUR- OG FRITIDSLIV 
FOR ALLE

VISION
Visionen er, at alle Tårnbys Kommunes borgere 
skal have mulighed for at deltage i et aktivt og 
alsidigt fritidsliv, der er kendetegnet ved kvalitet, 
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab 

Folkeoplysningsudvalget skal sikre brugerind-
dragelse på det folkeoplysende område  Udval-
get har til opgave at sikre bedst mulige rammer 
for den folkeoplysende virksomhed og bidrage til 
udvikling af et alsidigt kultur-, fritids- og voksen-
undervisningstilbud til alle borgere i kommunen 

Tårnby Kommune vil:
Sikre gode rammer for en fortsat udvikling af 
et rigt kultur- og fritidsliv til glæde for kommu-
nens borgere.

Derfor:
Stilles ledige og egnede offentlige lokaler og 
anlæg til rådighed for foreninger og oplys-
ningsforbund.

Tårnby Kommune vil:
Understøtte synlige og tilgængelige tilbud, som 
er lette at tilgå for borgerne.

Derfor:
Oprettes en oversigt på kommunens hjemme-
side, hvor borgerne kan få overblik over hvilke 
mulige idræts- og fritidsaktiviteter, der er tilgæn-
gelige i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune vil:
Skabe helhed og sammenhæng i kultur- og fri-
tidstilbuddene.

Derfor: 
Arrangeres et årligt dialogmøde mellem for-
eninger og kulturinstitutioner. Forvaltningen af-
holder to-tre møder om året med Fælleskonto-

ret, det vil sige med repræsentanter fra Kastrup 
- Tårnby Idrætssammenslutning og Tårnby For-
eningsråd. Der kan arbejdes med temamøder 
mellem foreningerne og relevante institutioner 
med henblik på samarbejde og samtænkning 
med de relevante overordnede politikker i Tårn-
by Kommune.

Tårnby Kommune vil:
Arbejde for ligeværd mellem kønnene i idræts- 
og fritidstilbud.

Derfor:
Vil der blive etableret tilbud og tiltag, der kan 
understøtte, at kønnene som udgangspunkt 
har ligestilling i forhold til de forskellige mulig-
heder i forenings- og idrætslivet.

Tårnby Kommune vil:
Sikre at alle borgere har mulighed for at deltage 
i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fælles-
skab og medborgerskab, og bidrager til demo-
kratiforståelse.

Derfor:
Gives støtte til foreninger med forskellige til-
bud og målgrupper efter folkeoplysningsloven 
(unge under 25 år). Dette skal sikre en mang-
foldighed i tilbuddene inden for det folkeoply-
sende område.

Tårnby Kommune vil:
Prioritere breddeidræt for alle aldersgrupper.

Derfor:
Understøttes forskellige samarbejdsrelatio-
ner mellem foreninger, aftenskoler, folkeskoler 
(Åben Skole) og daginstitutioner med videre.

Der skal arbejdes med at støtte, synliggøre og 
udvikle tilbud til udsatte grupper, personer med 
handicap og ældre i kommunen.
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Foto: Angelina Jensen, Tårnby Curlingklub 

Der skal arbejdes med at indføre fritidspas til 
børn, unge og voksne. (Fritidspas er en ord-
ning, hvor mindre bemidlede borgere, specielt 
børn og unge, i en periode kan få gratis adgang 
eller adgang til reduceret pris til en forening ef-
ter politisk besluttede regler.)

Tårnby Kommune vil:
Understøtte aktiviteter tilpasset borgere, der 
ikke er vant til at dyrke motion i alle aldre.

Derfor:
Udvikles der særlige tilbud i samarbejde med 
foreningerne, Sundhedscentret og andre.

Tårnby Kommune vil:
Prioritere mulighed for at dyrke selvorganise-
ret idræt.

Derfor:
Skal der være tid i relevante haller og anlæg til 
borgernes benyttelse. Denne tid skal etableres 
i samarbejde med foreningerne. Samtidig skal 
mulighederne for borgernes selvorganiserede 

idræt i parker, på Kalvebod Fælled, i nærmil-
jøet/lokalområdet og ved kommunens kyster 
forbedres.

Tårnby Kommune vil:
Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der 
rummer gode faciliteter og vilkår for både for-
eninger, aftenskoler og selvorganiserede ak-
tiviteter.

Derfor:
Er der fokus på optimal udnyttelse af lokaler 
og anlæg, så flest mulige fritidstilbud sikres.  
Anvendelsen af bookingsystemet optimeres i 
samarbejde med foreningerne. Borgernes og 
foreningernes anvendelse af kommunale an-
læg og lokaler formidles via Tårnby Kommunes 
Foreningsportal.

Tårnby Kommune vil:
Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfor-
drer til udvikling af nye idéer, tilbud og foreninger.
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Derfor:
Er det muligt for frivillige folkeoplysende for-
eninger at søge midler til nye initiativer og ud-
viklingsprojekter.

Tårnby Kommune vil:
Arbejde for at understøtte et sundt og bæredyg-
tigt liv.

Derfor:
Arbejdes der på, i samarbejde med klubberne 
og caféforpagterne på idrætsanlæggene, at 
tilbyde sunde/varierede mad- og drikkevarer. I 
forhold til bæredygtighed skal co2-neutrale akti-
viteter udvikles og prioriteres.

Tårnby Kommune vil:
Anerkende den store frivillige indsats i forbin-
delse med foreningsarbejde. At være frivillig 
gør en stor forskel, samtidig med at det er gi-
vende på det personlige plan, skaber det en 
stor værdi for andre og lokalsamfundet. 

Derfor:
Afholder Tårnby Kommune hvert år en prisover-

rækkelse for henholdsvis foreningslivet og 
idrætslivet, hvor priser for hvert område bliver 
uddelt og hvor det frivillige arbejde hyldes.

Tårnby Kommune afholder fra 2020 Frivillig 
Fredag, hvor alle kommunens frivillige er invite-
ret og hvor Tårnby Kommunes Frivillighedspris 
bliver overrakt. Frivillighedsprisen kan uddeles 
til frivillige inden for alle områder.

Folkeoplysning bygger på demokratiforståelse, 
læring, engagement, aktiv deltagelse, respekt 
for hinanden, fællesskab og netværk  Det er 
værdier, som er centrale for et aktivt lokalsam-
fund  Det er derfor værdier, som er vigtige såvel 
at fastholde som at udvikle 

Set i et større perspektiv er det samtidig målet 
med folkeoplysningen, at den opbygger lokal 
sammenhængskraft og udvikler åbne, demo-
kratiske og attraktive fællesskaber, der giver 
nuværende borgere og nye tilflyttere lyst til at 
deltage – både som udøvere og frivillige ledere 

Foto: Colourbox
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SAMSPIL MED 
ANDRE POLITIKKER

HELHEDSORIENTERENDE OG
SAMMENHÆNGENDE INDSATSER 

SAMSPIL MED  
ANDRE POLITIKKER
I Tårnby Kommune lægges vægt på at ska-
be helhedsorienterede og sammenhængende 
indsatser  Derfor beskrives hvordan Folkeop-
lysningspolitikken kan understøtte både kom-
munens Børne- og Ungepolitik og Sundheds-
plan 2020 

Folkeoplysningspolitikken understøtter Børne-
og Ungepolitikken ved at give børn og unge
mulighed for at være sammen med andre, styr-
ke børn og unges sundhed, livskvalitet og ska-
be mulighed for fællesskaber, der understøtter 
selvværd, selvtillid og motivation 

Folkeoplysningspolitikken kan være med til at 
skabe fysiske rammer, der indbyder og motive-
rer til aktiv leg, fysisk aktivitet og motorisk ud-
vikling  De frivillige folkeoplysende foreninger
kan være med til at støtte børnenes sociale
færdigheder og kompetencer, og være med til 
at øge deres sundhed og livskvalitet 

 
 

 
 

Folkeoplysningspolitikken understøtter Sund-
hedsplan 2020, ved at give borgerne mulighed 
for at dyrke idræt, motion og styrke den gene-
relle og mentale sundhed  Motion er en vigtig 
faktor for borgernes sundhed, derfor er det vig-
tigt at borgerne i Tårnby Kommune bliver ved 
med at være fysisk aktive i foreningerne, indivi-
duelt eller selvstændigt organiserede  

Motion forebygger livstilssygdomme og er 
medvirkende til, at borgerne får et længere og 
sundere liv  

Foto: Colourbox Foto: Colourbox
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BRUGERINDDRAGELSE OG 
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

FORRETNINGSORDEN

BRUGERINDDRAGELSE OG  
  FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Folkeoplysningsudvalget er et brugerinddra-
gende udvalg  Udvalget forholder sig til alle 
spørgsmål og sager på udvalgets område 

Ud over Folkeoplysningsloven og nærværende 
folkeoplysningspolitik er der en forretningsor-
den som grundlag for udvalgets arbejde  

Læs mere om:
• Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden 

og medlemmerne på taarnby dk
• Folkeoplysningsloven på retsinformation dk 

Folkeoplysningspolitikken er godkendt 
i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Foto: Foreningen Amager Minirace (amagerminirace dk)

https://www.taarnby.dk/politik/rad-og-naevn/udvalg/folkeoplysningsudvalg/
https://www.taarnby.dk/politik/rad-og-naevn/udvalg/folkeoplysningsudvalg/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115
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RETNINGSLINJER
SÅDAN BRUGES 

POLITIKKEN  I PRAKSIS

GODKENDELSE AF FRIVILLIGE 
FOLKEOPLYSENDE FORENINGER
Formålet med det frivillige folkeoplysende for-
eningsarbejde er at fremme demokratiforståelse 
og aktivt medborgerskab  Med udgangspunkt i 
aktiviteterne og det forpligtende fællesskab er 
målet at styrke medlemmernes evne og lyst til 
at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt 
og engageret i samfundslivet 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 
rummer blandt andet idræt og samfundsenga-
gerende foreningsarbejde  Det kan for eksem-
pel være spejder- og idrætsforeninger samt 
nogle kulturelle foreninger 

Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har 
26  november 2019 følgende principper for at 
blive godkendt som folkeoplysende forening i 
Tårnby Kommune  Principperne træder i kraft 
1  januar 2020 

For at blive godkendt som folkeoplysende for-
ening i Tårnby skal følgende krav være opfyldt:

Foreningen skal
• have formuleret et formål med forenings-

dannelsen, som fremgår af vedtægten
• tilbyde folkeoplysende virksomhed efter fol-

keoplysningsloven
• have en bestyrelse

• være demokratisk opbygget
• bygge på aktivt medlemskab og have mindst 

5 betalende medlemmer
• som udgangspunkt skal foreningen være 

åben for alle, som tilslutter sig foreningens 
formål

• være hjemmehørende i Tårnby Kommune
• have en almennyttig og kontinuerlig virk-

somhed

Kriteriet om at være hjemmehørende tol-
kes således:
Foreninger, der godkendes i Tårnby Kommune, 
skal have hjemsted og gennemføre foreningens 
primære aktiviteter i Tårnby Kommune  Som 
udgangspunkt skal hovedparten, det vil sige 
den største gruppe af foreningens medlemmer 
bo i Tårnby Kommune  Hvis f eks  30 procent 
kommer fra Tårnby Kommune, 20 procent fra 
x-kommune, 25 procent fra y-kommune og 25 
procent fra z-kommune, så vil foreningen blive 
godkendt som hjemmehørende i Tårnby 

Hvis foreningens medlemmer kommer fra fle-
re kommuner, vil foreningens hjemsted som 
udgangspunkt være i den kommune, hvor flest 
medlemmer er bosat  Afgørelsen af om en for-
ening er hjemmehørende i Tårnby Kommune, 
beror på en konkret vurdering af medlemmer-
nes bopæl, og hvor aktiviteterne foregår, og 
skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget 
i sammenhæng med de øvrige parametre for 
godkendelse  Der kan være undtagelser i for-
hold til niche-foreninger, men vurderingen vil 
altid bero på en samlet vurdering 

Foreninger, der allerede er godkendt som fol-
keoplysende forening i Tårnby Kommune, skal 
på sigt opfylde bestemmelserne om medlems-
sammensætning  Foreningen skal arbejde hen 
imod, at den største gruppe af deres medlem-
mer kommer fra Tårnby Kommune  Dette gøres 

FAKTA:

Tårnby Kommune har over 
120 aktive frivillige folkeoply-
sende foreninger 
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i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen  Hvis 
en forening har en venteliste, kan foreningen 
for eksempel vælge at prioritere borgere fra 
Tårnby Kommune, når der er plads i forenin-
gen  Der fastsættes ingen tidsfrist, men det for-
ventes, at foreningen aktivt arbejder hen mod 
målet eller alternativt lader sig registrere som 
forening i den kommune, hvor foreningen har 
hovedparten af sine medlemmer 

Frivillige folkeoplysende foreninger, der på 
grund af medlemssammensætningen ikke kan 
forblive i Tårnby Kommune som godkendt for-
ening, og derfor søger om optagelse som frivil-
lig folkeoplysende forening i en anden kommu-
ne, får en frist på 6 måneder 

Som ny forening skal I oprette foreningen i 
Tårnby Kommunes bookingsystem, hvis for-
eningen vil søge tilskud eller låne lokaler:
https://foreningsportalen-taarnby kmd dk

For at jeres ansøgning om at blive oprettet 
som forening kan blive godkendt, skal du 
uploade: 
1  Foreningsvedtægter (hjælp til vedtægter i 

DGI’s vedtægtsgenerator)
2  Referat fra stiftende generalforsamling
3  Bestyrelsesliste med navne, adresser og 

kontaktinfo
4  Erklæring om indhentelse af børneattest
5  Oplysning på tro og love om antal medlem-

mer i Tårnby Kommune samt antal medlem-
mer fordelt på andre kommuner 

Hvis du ikke har uploadet disse dokumenter, vil 
ansøgningen ikke blive behandlet og sagsbe-
handlingen bliver forsinket 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 
den 17. december 2019

Foto: Colourbox

https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/
https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/
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MEDLEMSTILSKUD
Tilskudsordning til kommunens børne-, ung-
doms- og idrætsforeninger i henhold til ”Lov om 
støtte til folkeoplysning”.

Medlemstilskud kan søges af foreninger, som 
er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, og 
som er registreret som hjemmehørende i Tårn-
by Kommune 

Medlemstilskud ydes til foreningens medlem-
mer under 25 år uanset bopæl 

Tilskudstørrelse pr  medlem vil være forskelligt 
fra år til år, idet beløbet vil være afhængigt af 
budgettets størrelse og det samlede antal med-
lemmer under 25 år i foreningernes ansøgnin-
ger det pågældende år  Ved et medlemsantal 
på ca  10 000 og et budget på ca  5,4 mill  kr  vil 
medlemsskuddet være ca  540 kr  pr  medlem 

Tilskud søges hvert år inden den 1  november 
via kommunens hjemmeside 

Det bevilgede tilskud udbetales i januar måned 

Foreningen kan ikke modtage mere i tilskud, 
end der er givet tilsagn om 

Foreningernes oplyste medlemstal vil blive kon-
trolleret ved stikprøver foretaget af et uvildigt 
revisionsselskab 

Foreninger, der modtager offentligt tilskud, 
skal hvert år efter den årlige generalforsamling 
uploade det godkendte årsregnskab i Tårnby 
Foreningsportal via kommunens hjemmeside 
(taarnby dk)  Hvis foreningen ikke ønsker at 
uploade sit årsregnskab, skal der som minimum 
uploades et tilskudsregnskab, hvori kommu-
nens tilskud skal fremgå og hvad det er brugt til  

Tilskudsregnskabet skal ligesom årsregnskabet 
være underskrevet af den samlede bestyrelse 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 
den 11.december 2018

ANVISNING AF LOKALER TIL   
FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED
Godkendte folkeoplysende foreninger hjemme-
hørende i Tårnby Kommune kan få kommunale 
faciliteter stillet gratis til rådighed  Foreninger 
indgiver ønsker om tider i de kommunale fa-
ciliteter via Tårnby Foreningsportal, hvorefter 
tiderne med udgangspunkt i folkeoplysningslo-
ven, fordeles af Kultur- og Fritidsafdelingen og 
godkendes af Folkeoplysningsudvalget 

Ansøgningsfrist til de forskellige facilite-
ter er følgende:
• 1  marts – for haller – sæson 1/8- 30/6
• 1  maj – mødelokaler – sæson 1/8- 30/6
• 1  juni – gymnastiksale – svømmehaller og 

skøjtehal, sæson 1/10 - 15/4
• 1  november – udendørs anlæg – sæson 

15/4 - 31/10

Ansøgning om enkeltstående udlån til for-
eninger hjemmehørende i Tårnby Kommune 
sker løbende via Tårnby Foreningsportal.

FAKTA

Ifølge Danmarks Statistik ligger 
Tårnby Kommune på en nr  3  
plads blandt danske kommu-
ner, når det handler om forbrug 
på idræt og kultur  Her brugte 
kommunen bruger 1 881 kr  pr  
borger om året i 2019 

Blandt børn og unge er de 
mest populære idrætsgrene 
fodbold, svømning og dans 

De mest populære idrætsgre-
ne blandt voksne er styrketræ-
ning, løb og vandring 
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LOKALETILSKUD
Regler for udbetaling af lokaletilskud i henhold 
til bestemmelserne i ”Lov om støtte til Folkeop-
lysning” til foreninger, som er registreret i Tårn-
by Kommune 

Der ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller 
og andre haller samt andre lokaler og lejrplad-
ser, der ejes af eller lejes af foreninger, til brug 
for aktiviteter for børn og unge under 25 år 

De nævnte haller, andre lokaler og lejrpladser 
skal være privatejede og beliggende inden for 
landets grænser eller i Sydslesvig 

Tilskud ydes med 70% af følgende udriftsudgifter:

Egne lokaler og lejrpladser
1  Renter af prioritetsgæld
2  Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende 

ejendommen
3  Udgifter til almindelig vedligeholdelse, op-

varmning, belysning, rengøring og eventuelt 
fornødent tilsyn

Lejede lokaler og lejrpladser
1  Det aftalte lejebeløb
2  Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse 

ifølge lejekontrakten samt opvarmning, belys-
ning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Inden beregningen af lokaletilskud fradrages 
eventuelle leje- eller fremlejeindtægter 

Hvis driftsudgifterne eller lejeudgifterne pr  
time ved egne og lejede lokaler overstiger føl-
gende beløb:

Kr. pr. time 2019 2020

Haller (bortset fra 
ridehaller) 272,05 279,03

Andre lokaler (inkl. 
ridehaller) 135,98 139,24

så ydes lokaletilbud med 70 % af nævnte beløb 
pr  time 

Der ydes tilskud til rideklubbers udgifter til ride-
hal og rytterstue  Til rytterstue dog maksimalt for 
1 1/4 time om ugen pr  5 medlemmer og højst 4 
timer pr  dag  Der ydes ikke tilskud til stald 

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, 
nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svaren-
de til disse deltageres andel af det samlede 
antal deltagere  Nedsættelse foretages kun, 
hvis denne andel udgør mindst 10 % af tilskud-
det  Der kan dog ikke ske nedsættelse for le-
dere og instruktører over 25 år  I tvivlstilfælde 
afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret 
vurdering, om de pågældende udøver virk-
somhed som leder eller instruktør i foreningen 

Der ydes ikke tilskud til:
1  Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige 

entrégivende arrangementer
2  Lokaleudgifter i forbindelse med arrange-

menter hvis hovedformål er afholdelse af spil 
- f eks  andespil, bingo og lign  - hvori indgår 
økonomisk gevinst for foreningen/kredsen

3  Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehal-
ler - til hvilke andre samtidig har adgang 
mod betaling

4  Nye haller, herunder til nye lejemål vedrø-
rende haller eller til væsentlige udvidelser af 
tilskudsgrundlaget vedrørende haller 

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige for-
hold gør sig gældende, nedsætte tilskuddet, 
hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til an-
tallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller 
lejrpladsens anvendelse i øvrigt 

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte driftsud-
gifterne til et anslået beløb, der svarer til det 
normale niveau for en til formålet passende hal, 
lokale eller lejrplads på egnen 

Lokaletilskud udbetales helårligt bagud 

Godkendt i Folkeoplysningsudvalget 
den 19. november 2018
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14

TILSKUD TIL  
VOKSENUNDERVISNING
Retningslinjer for tilskud m m  til den folkeoply-
sende voksenundervisning i Tårnby Kommune 
i henhold til bestemmelserne i ”Lov om støtte til 
Folkeoplysning”.

Formål
Formålet med den folkeoplysende voksenun-
dervisning er med udgangspunkt i undervisnin-
gen at øge den enkeltes almene og faglige ind-
sigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til 
at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt 
og engageret i samfundslivet 

Virksomhedens omfang
Den folkeoplysende voksenundervisning omfat-
ter undervisning, studiekredse og foredrag samt 
fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er 
knyttet deltagerbetaling  Endvidere omfatter virk-
somheden debatskabende aktiviteter 

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og le-
dere, der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse 

om løn og andre ansættelsesvilkår for lærere 
og ledere ved undervisning m v  efter Lov om 
støtte til folkeoplysende voksenundervisning 
samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrette-
læggelsesformer, med et beløb pr  lektion, der i 
gennemsnit ikke overstiger udgiften til afvikling 
af en undervisningstime til lærerløn, lederhono-
rar m v  ved almindelig aftenskoleundervisning 

Ansøgningsfrist
Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende 
voksenundervisning til et kalenderår indgives 
til Folkeoplysningsudvalget senest den 1  ok-
tober året før 

Begrænsning
Der ydes ikke tilskud til undervisning, studie-
kredse og foredrag samt fleksible tilrettelæg-
gelsesformer inden for spil, idræt og sports- 
og konkurrencepræget virksomhed, herunder 
dans, bortset fra folkedans, eller emner om 
fremstilling af alkoholiske drikke  Dette gælder 
både teoretisk undervisning inden for områder-
ne og udøvelse i praksis 

I Tårnby Kommune ydes der tilskud til motions-
gymnastik 

Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegi-
vende undervisning 

Virksomheden skal stå åben for alle  Folkeop-
lysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør 
sig gældende, godkende virksomheden for en 
bestemt afgrænset deltagerkreds 

Beregning af tilskud
Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag 
af foreningens tilskud til løn til undervisning, 
studiekredse og foredragsvirksomhed samt 
tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i det 
senest afsluttede kalenderår 

Tilskuddet udgør maksimalt 1/3 af den udbetalte 
lærer- og lederløn samt den tilskudsberettigede 
udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afreg-
ningsperioden jf  dog supplerende tilskud 

Ved beregning af lærer- og lederløn udgør et 
foredrag højst 6 undervisningstimer 

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige for-
hold gør sig gældende og ud fra en konkret 

Foto: Colourbox
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vurdering, beslutte at yde et højere eller lave-
re tilskud end det beregnede tilskudsgrundlag i 
seneste kalenderår 

Nye foreninger giver oplysninger om forenin-
gens forventede virksomhed i tilskudsåret  
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte til-
skudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som 
realistisk på grundlag af de af ansøgeren frem-
lagte oplysninger 

SUPPLERENDE TILSKUD

Undervisning af handicappede:
Ved undervisning af handicappede i relation til 
et konkret emne, hvor der forudsættes en sær-
lig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan 
undervises få på holdet, ydes et supplerende 
tilskud således, at tilskuddet udgør maks  7/9 af 
den udbetalte lærer- og lederløn samt godkend-
te udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Antallet af deltagere på sådanne hold kan nor-
malt ikke overstige 7 deltagere 

Ved blandede hold (undervisning af handicap-
pede og ikke-handicappede sammen) kan del-
tagerantallet på et hold maks  være 10 delta-
gere, hvoraf højest halvdelen er handicappede  
Ved blandede hold opgøres tilskuddet forholds-
mæssigt mellem antal ikke-handicappede del-
tagere og antal deltagere med handicap i relati-
on til et konkret emne 

Eksempel:
Hvis der på et hold deltager 5 handicappede 
og 3 ikke-handicappede afregnes lærer- og le-
derlønnen med 5/8 som handicapundervisning 
med 7/9 af den tilskudsberettigede udgift og 3/8 
som undervisning med 1/3 af den tilskudsberet-
tigede udgift 

Instrumentalundervisning:
På hold hvor der undervises i ét musikinstru-
ment og hvor undervisningen må tilrettelæg-
ges således, at der kun kan undervises få 
deltagere, ydes supplerende tilskud således, 
at tilskuddet udgør maks  5/7 af den udbetalte 
lærer- og lederløn 

Foto: Foreningen Capoeira Gruppen Senzala  Fotograf: Troels Øhman
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Foto: Amarminoen og pinseskoven  Naturvejleder Jes Aagaard, Naturstyrelsen 
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Handicaperklæring
En deltager indgår i beregningen som handi-
cappet, hvis den pågældende skriftligt over 
for foreningen har erklæret sin deltagelse som 
handicappet i relation til undervisning i et kon-
kret emne  Dette gælder dog ikke for psykisk 
udviklingshæmmede, autister og andre åben-
bart handicappede deltagere 

Emner, tilrettelæggelsesformer, hold-
størrelser samt ansættelse af lærere 
og ledere
Den enkelte forening træffer selv beslutning om 
valg af emner, tilrettelæggelsesformer, ansæt-
telse af lærere og ledere samt om holdstørrel-
ser, dog jf  § 6 om undervisning af handicappe-
de og instrumentalundervisning 

Fleksible tilrettelæggelsesformer
Den enkelte forening kan af det udbetalte til-
skud til undervisning m m , minus 10% tilskud 
til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40 
% til fleksible tilrettelæggelsesformer, dog hø-
jest antal lektioner x et beløb, der beregnes på 
grundlag af satsen til lærer- og lederløn m v  
ved almindelig aftenskoleundervisning 

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f eks  
være åbne studiecirkler, åbne studieværkste-
der, workshops og it-baseret fjernundervisning 
m v , altså undervisningsformer, der adskiller 
sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og til-
rettelæggelsesformer 

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret 
på holddannelser, og deltagerne skal være til-
meldt og registreret  Ved fjernundervisning skal 
mindst 30% af timerne på det enkelte hold gen-
nemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde 

Den del af det kommunale tilskud, der an-
vendes til fleksible tilrettelæggelsesfor-
mer, kan bruges til:
• Løn til de personer, der forestår de fleksible 

tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke 
bundet af satserne i Undervisningsministeri-
ets lønbekendtgørelse) 

• Lederhonorar, dog højest 20% af aftenskolens 
udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

• Udgifter til etablering af Internetadgang til un-
dervisere på hold inden for fjernundervisning 

• Undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi 
• Annoncering 

• Lokaleudgifter 
• Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald 

afholdes af aftenskolen selv - typisk via del-
tagerbetalingen 

Debatskabende aktiviteter   
(10% pulje)
Foreningen skal afsætte 10% af det samlede 
tilskudstilsagn til debatskabende aktiviteter  De 
debatskabende aktiviteter kan afregnes på an-
dre udgiftstyper end lærer- og lederløn 

Debatskabende aktiviteter skal annonceres of-
fentligt, og arrangementerne skal være åbne 
for alle  Det er ikke en betingelse, at der er 
knyttet deltagerbetaling til debatskabende akti-
viteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventu-
elt overskud opstået i forbindelse hermed bru-
ges inden for Folkeoplysningslovens område 

De debatskabende aktiviteter skal opfylde for-
målet med den folkeoplysende voksenunder-
visning  Aktiviteterne skal herudover foregå, så 
emnerne sættes ind i en bredere samfundsbe-
tonet og helhedsorienteret ramme, og de skal 
rette sig mod brede målgrupper 

De emner, der indgår i arrangementerne, skal 
være væsentlige, debatskabende og være af 
interesse for fællesskabet  Aktiviteterne skal 
tilbydes, så der i arrangementet foregår en de-
bat, der inddrager deltagerne aktivt  Debatde-
len skal indgå som en naturlig og væsentlig del 
af arrangementet 

Formålet med de debatskabende aktiviteter må 
ikke være behandling, agitation, underholdning, 
valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af 
overtro, men der må gerne oplyses og skabes 
debat herom 

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et 
samarbejde med andre foreninger, organisati-
oner, institutioner m v 

Alle udgifter afholdt til debatskabende aktivi-
teter skal kunne dokumenteres, dog kan ud-
gifter til lederhonorar og administration ind-
regnes ud fra en konkret vurdering i forhold til 
hvert arrangement 

Hvis debatskabende aktiviteter foregår i sam-
arbejde mellem flere initiativtagere, skal den 
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enkelte forening/initiativtager aflægge regn-
skab for de udgifter, den har haft i forbindelse 
med arrangementet 

10% puljen til debatskabende aktiviteter 
kan ikke anvendes til:
• Befordring af deltagerne
• Forplejning af og udgifter til overnatning for 

deltagere
• Materiel, herunder handicapbetingede ud-

gifter af blivende værdi
• Entréudgifter for deltagere 

Udbetaling af tilskud

Tilskud til foreninger, der selv forestår 
lønudbetalingen, udbetales som følger:
• 10  januar udbetales 40% af årets samlede 

bevilling
• 10  april udbetales 20% af årets samlede be-

villing
• 10  september udbetales 40% af årets sam-

lede bevilling

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, 
hvor Tårnby Kommune forestår lønudbetalin-
gen, udbetales efter aftale mellem foreningen 
og Børne- og Kulturforvaltningen 

Såfremt en voksenundervisningsforening, som 
er tilknyttet en landsdækkende organisation, 
der modtager statstilskud, ønsker, at Tårnby 
Kommune forestår udbetalingen af lærer- og le-
derløn, betales en afgift svarende til 9% af den 
samlede lønudbetaling 

Afregning af tilskud
Senest den 1  april indsender den enkelte vok-
senundervisningsforening regnskabsoplysnin-
ger for det seneste kalenderår på lokale regn-
skabsskemaer 

Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmel-
se med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven 
og tilhørende bekendtgørelser samt de af Kom-
munalbestyrelsen fastsatte regler, skal tilbage-
betales  Tilbagebetalingskravet kan modregnes 
i tilskuddet for kommende kalenderår  Ikke for-
brugte tilskud i et kalenderår kan efter ansøg-
ning overføres til efterfølgende kalenderår 

Tilskud til lokaler
Ansøgning om tilskud til lokaler til voksenun-
dervisning indgives til Folkeoplysningsudval-
get senest den 1  oktober for det efterfølgende 
kalenderår 

Driftstilskud til leje af undervisningslokaler kan 
kun bevilges, når egnede kommunale lokaler 
ikke kan stilles til rådighed  Tilskud ydes med 

Foto: Rugbyklubben Speed  Fotograf Daniel Storch

FAKTA:

I følge Danmarks Statistik 
ligger Tårnby Kommune på en 
4  plads blandt danske kom-
muner, når det handler om 
forbruget på aftenskoler  Her 
brugte kommunen 107 kr  pr  
borger i 2019 
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Foto: Colourbox

75% af det aftalte lejebeløb samt eventuelle ud-
gifter til lys, varme, rengøring og vedligeholdel-
se i henhold til lejekontrakten  Tilskuddet udbe-
tales, når behørig dokumentation for udgiftens 
afholdelse fremsendes til forvaltningen  På an-
modning kan tilskuddet udbetales a conto 

Nedsættelse af egenbetalingen  
for særlige grupper
Tilskud til pensionisters (modtagere af social 
pension), efterlønsmodtageres og arbejdsledi-
ges deltagelse i undervisning m m  i henhold 
til bestemmelserne i Lov om støtte til folke-
oplysning ydes under forudsætning af, at un-
dervisningen forestås af en lokal voksenun-
dervisningsforening og deltagerne har bopæl 
i Tårnby Kommune  Tilskuddene udgør for alle 
tre persongrupper: 45% af indskrivningsgebyr 
og kursusafgift

Kommunens tilskud udbetales snarest efter 
modtagelse af fortegnelse over deltagerne med 
angivelse af navn, cpr  nr , adresse, timetal og 
holdnummer  Den ansvarlige leder underskriver 

fortegnelsen og står inde for, at alle deltagerne 
opfylder betingelserne for tilskud 

For hold startet i foråret indsendes fortegnelsen 
inden 1  juli og for hold startet i efteråret inden 
den 15  december 

Regionalskoleordning
I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk  7 
kan Kommunalbestyrelsen godkende regionale 
handicapforeninger, der ikke er hjemmehøren-
de i Tårnby Kommune, med henblik på at stille 
kommunale lokaler til rådighed samt yde tilskud 
til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister 
fra Tårnby Kommune, som modtager social pen-
sion  Pensionisttilskuddet ydes selvom undervis-
ningen finder sted uden for Tårnby Kommune.

Deltagere fra andre kommuner
Voksenundervisningsforeninger som modtager 
tilskud til undervisning, studiekredse og fleksi-
ble tilrettelæggelsesformer fremsender straks 
efter undervisningens afslutning - og senest 
den 1  juli hvert år - opgørelse med oplysning 
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TÅRNBY 
FORENINGSPORTAL

Tårnby Foreningsportal er for-
eningernes værktøj til booking 
af faciliteter, indsendelse af do-
kumentation samt kommunikati-
on med Kultur og Fritid i Tårnby 
Kommune 

Du kan finde en guide her:  
https://foreningsportalen-ta-
arnby.kmd.dk

om navn, adresse, cpr  nr  samt fag og timetal 
på deltagere, der ikke er bosiddende i Tårnby 
Kommune  Der opkræves ikke mellemkommu-
nal refusion mellem kommunerne i Region Ho-
vedstaden dog bortset fra Dragør Kommune, 
Frederiksberg Kommune, Københavns Kom-
mune og Bornholms Kommune 

Befordring af handicappede  
til undervisning
Foreninger, der etablerer undervisning for han-
dicappede i henhold til bestemmelserne i Fol-
keoplysningsloven, kan ansøge om dækning af 
befordringsudgifter ved handicappedes delta-
gelse i undervisning  Ansøgning fremsendes til 
Tårnby Kommunes Sundhedsforvaltning, som 
individuelt vurderer hver enkelt handicappede 
deltagers mulighed for tilskud 

Der ydes ikke tilskud til den del af udgifterne, 
der dækkes af Undervisningsministeriet i hen-
hold til Folkeoplysningslovens § 44, stk  2 

Revision
Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse 
revideres af foreningens revisor  Såfremt for-
eningens samlede tilskud overstiger 500 000 
kr  i undervisningsåret, skal foreningens til-
skudsregnskab revideres af registreret eller 
statsautoriseret revisor  Øvrige tilskudsmodta-
gere revideres af folkevalgt revisor 

Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger 
og regnskabet er i overensstemmelse med be-
stemmelserne i Folkeoplysningsloven og tilhø-
rende bekendtgørelser samt de af Kommunal-
bestyrelsen fastsatte retningslinjer 

Fortolkning af retningslinjer
Fortolkning af disse retningslinjer m m  tilkom-
mer Tårnby Kommunalbestyrelse  Retningslin-
jerne m m  er gældende fra 1  januar 2007 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 
den 18. december 2007.

 

INITIATIV- OG  
UDVIKLINGSPULJEN

Tilskud fra Initiativpuljen 
Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra 
Folkeoplysningsudvalget godkendt, at der i 
Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til 
lokale foreningsformål med en samlet tilskuds-
pulje på 208 000 kr 

Folkeoplysningsudvalget har godkendt 
vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen 
som følger:

• Puljen kan søges af alle folkeoplysende 
foreninger registreret som hjemmehøren-
de i Tårnby Kommune - men ikke af en-
keltpersoner 

• Der kan ydes tilskud til nye og tværgående 
foreningsaktiviteter 

• Der kan ydes materialetilskud m m  - dog 
maks  10 000 kr  pr  forening pr  år i forbindelse 
med nye eller eksperimenterende aktiviteter 

https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk
https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk
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Tilskud fra Udviklingspuljen 
I forbindelse med den nye folkeoplysningslov 
fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter ind-
stilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet 
at oprette en Udviklingspulje med en samlet 
tilskudspulje på 50 000 kr  årligt  Tilskud til ak-
tiviteter fra denne pulje skal være forankret i 
Tårnby Kommune 

Folkeoplysningsudvalget har godkendt 
vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen 
som følger:

• Puljen kan søges af alle folkeoplysende for-
eninger, enkeltpersoner og persongrupper 
med folkeoplysende aktiviteter m m 

• Udviklingspuljen skal understøtte udviklings-
arbejde i forbindelse med organisationsfor-
mer, nye initiativer eller projekter 

• Udviklingspuljen skal understøtte såvel ak-
tiviteter der foregår i etablerede foreninger, 
som aktiviteter, der foregår i selvorganisere-
de grupper 

Målet er at involvere nye grupper i folkeoplys-
ningsarbejdet 

Yderligere information kan findes på: www.ta-
arnby dk

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 
den 13. december 2011

Foto: Skærmdump fra Tårnby Foreningsportal
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