
Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026 

Forslagets navn  De stigende energiprisers indvirkning på lokaletilskud 
til de frivillige foreninger  

Forslagets nr.:   

Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 

PKU Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice 

03.74 Betina Holmelund 

Beskrivelse af forslaget:  

Forslaget handler om en opjustering af budgettet til lokaletilskud til de frivillige foreninger. I 
henhold til lov om folkeoplysning modtager de frivillige foreninger tilskud til lokaleudgifter.  

I Faxe Kommune uddeles der 85% af udgifterne i forhold til antallet af medlemmer under 
25 år (loven tilskriver min. 65%). Såfremt puljen ikke er brugt op fordeles restpuljen i forhold 
til antallet af medlemmer over 25 år. 

På baggrund af de stigende el-udgifter har Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
lavet beregninger på udgifterne til el for foreningernes egne lokaler og for lejede lokaler.  

Beregningerne er foretaget ud fra en gennemsnitsberegning af prisstigningerne på el fra 
december 2019 (1,55 kr. pr. KWH) til februar 2022 (2,55 kr. pr. KWH), for de foreninger der 
har egne lokalefaciliteter. Der hvor foreningerne har lejet sig ind i lokaler, er der regnet 
med en forventet stigning af huslejerne på 20%. 

2019 er brugt som udgangspunkt, da dette betragtes som et ”normal år” uden Corona 
påvirkning. 

I 2019 blev der uddelt i alt 1,924 mio. kr. i lokaletilskud med en fordeling af tilskud på 1,596 
mio. på baggrund af medlemstallet på under 25 år og 328.000 kr. på baggrund af 
medlemstallet på over 25 år. Nogle foreninger har ikke medlemmer under 25 år, og disse 
er derfor afhængig af, at der kan uddeles tilskud på baggrund af medlemstallene for 
over 25 år.  

Med den nye beregning for stigende elpriser og huslejer vil fordelingen være, et tilskud på 
1,868 mio. på baggrund af medlemstallet på under 25 år og 56.000 kr. på baggrund af 
medlemstallet på over 25 år.  

Det betyder, at såfremt foreningerne skal have samme vilkår som i 2019, skal der tilføjes 
272.000 kr. til puljen for lokaletilskud. 

 2023 2024 2025 2026 

Udgift (kr.) (fortegn: +) 272.000 272.000 272.222 272.000 

- Heraf serviceudgifter     



Resultat (kr.) 272.000 272.000 272.000 272.000 

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 

 

Administrative konsekvenser 

 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 

 

Sammenhæng til øvrige forslag 

 


