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354. Godkendelse af ændrede tilskudsregler for selvejende
haller (Halmodellen)
Resumé
På baggrund af anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens
samarbejde med de folkeoplysende foreninger og selvejende haller, samt
budgetaftale 2019-22, og høringssvar på halområdet, skal ændringer af
tilskudsregler for de selvejende haller (Halmodellen) godkendes.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 13. august 2018 at
oversende § 17, stk. 4 udvalgets (vedr. kommunens samarbejde med de
folkeoplysende foreninger og halområdet) 3 overordnede anbefalinger til
budgetforhandlingerne for budget 2019.
Se evt. Kommunalbestyrelsens dagsordenpunkt 209: ”Anbefalinger fra § 17, stk. 4
udvalg vedr. foreninger og haller, samt godkendelse af budgetforslag.”
Budget 2019-22 er nu godkendt og § 17, stk. 4 udvalgets anbefaling vedr. tilførsel
af i alt 3.4 mio. kr. til de folkeoplysende foreninger og halområdet er en realitet.
Anbefalingen er at 1.0 mio. kr. tilføres foreningsområdet, og at 2.4 mio. kr. tilføres
halområdet – herunder også foreningerne.
./.

På baggrund af anbefalingerne / forslagene er tilskudsreglerne for halområdet
(Halmodellen pr. 2018) nu tilpasset og fremlægges til politisk godkendelse. Der har
ligeledes været høring blandt foreninger og haller. Se vedlagte hvidbog, hvor
processen og baggrunden er beskrevet, samt alle høringssvar er fremlagt.
De overordnede ændringer i tilskudsreglerne for halområdet udgør følgende:









Fast basistilskud indføres i stedet for timebaseret tilskud (for skoler og
institutioners brug) som sikring af et mere lige basisbudget til alle haller herunder at tilskuddet øges relativt mest til de mindste haller uden skole
Foreningspris for leje af hallerne nedsættes - i gennemsnit fra 102,50 kr. til
80 kr. pr. time i hal og fra 212 kr. til 150 kr. pr. time i svømmehal. I den
forbindelse fastholdes der et spænd inden for hvilket, at den enkelte hal
kan fastsætte sin egen pris overfor foreningerne.
Den nedsatte foreningspris kompenseres med en tilsvarende højere
tilskudspris pr. time til hallen / svømmehallen
Vedligeholdelse af hallerne: Der indføres et krav til at der årligt skal
anvendes/henlægges min. 100.000 kr. til vedligeholdelse
Sund kost i hallerne: Der indføres et skærpet incitament til at have sundere
kost, da gevinsten stiger fra 22 kr. til 40 kr. pr. time (dog max. 40.000 kr. i
ekstra tilskud pr. år)
Èn samlet udviklings- og energipulje indføres, og den fungerer samtidig
som økonomisk bufferpulje i modellen (på linie med den hidtidige model,
dog lidt mindre)
Tilskuddet til svømmehaller ændres til en ”trappemodel” med nedsatte
timepriser over nogle fastsatte grænseværdier (tilsvarende trappemodel
findes allerede i hallerne ved 1000 timer)
o Udover § 17,4-udvalgets anbefaling til en trappemodel
(grænseværdier ved 700/1000 timer), så fremlægges der også 2
alternative forslag på baggrund af høringssvar
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Alternativ 1: Høringssvar fra Midtfyns Fritidscenter (900/1100)
(forslag udarbejdet af forvaltningen under forudsætning af at MFC
ikke mister indtægter i den nye model)
o Alternativ 2: Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget, der foreslår
grænseværdier 1000-1200) for at begrænse/undgå tab af tilskud til
Midtfyns Fritidscenter. Begge alternativer kan finansieres af
bufferpuljen.
Svømmehallernes økonomier er generelt usikre, og der er i
høringssvarene nævnt flere problematikker i de 2 svømmehaller, som
forvaltningen foreslår bliver fulgt nøje op efterfølgende på baggrund af
regnskabstal, analyse og redegørelser, samt tæt dialog med begge centre i
forhold til at skabe mere bæredygtige og reelle løsninger.
Brobyværk hallen indgår i halmodellen med hal og annexhal
o Hallen opnår et samlet ekstra basistilskud på 191.000 kr. - bl.a. på
grund af ny status med annekshal. På den baggrund skal den nye
skoleomklædning i Brobyværk hallen indgå på linie med øvrige
omklædningsrum, der er finansieret gennem basistilskuddet.
o Den "store" hal i Brobyværk er blevet mindre end en normal hal,
og derfor foreslås et reduceret tilskud til foreningernes brug på 190
kr. pr. time - svarende til ca. 3/4 af normalt tilskud på 250 kr.

Yderligere vil der blive lavet nogle præciseringer og omskrivninger af teksten i
halmodellen, og efterfølgende udarbejdes en vejledning, der konkret beskriver
aftaler og tydeligere fordeling af ansvar og roller i forhold til halbestyrelsen og
kommunen, bl.a. i forhold til anlægsprojekter, mm - jf. § 17, stk. 4 udvalgets
arbejde i fase 2, der slutter med udgangen af 2018.
I vedlagte bilag beskrives følgende:
 Hvidbog: Proces, baggrund, høringssvar, samt relevante kommentarer til
høringssvar.
 Tilskudsregler for halområdet / Halmodellen: Forslag til ændrede regler og
priser.
 Økonomiske ændringer og konsekvenser er beskrevet med tabeller i notat
 Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget - herunder alternativt forslag til
fordeling af midler i forhold til svømmehallerne

Økonomi
Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af budget 2018 er afsat øgede
driftsmidler på 1,2 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 900.000 kr. i 2020 og 600.000 kr.
hvert år i efterfølgende år. Ved vedtagelsen af budget 2019 blev afsat yderligere
2,2 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020, 2,8 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. fra 2022
og fremadrettet. Samlet set er der således afsat 3,4 mio. kr. hvert år jf. § 17, stk. 4
udvalgets anbefaling.

Bilag





Bilag 1: Hvidbog og høringsvar vedr udmøntning af budgetmidler til haller
og foreninger
Bilag 2: Haltilskudsmodel - forslag til ændret model jf. §17,4 udvalgets
anbefalinger
Bilag 3: Alternativ 1 - ændringsforslag vedr svømmehaller pba høringssvar
fra MFC
Bilag 4: Folkeoplysningsudvalgets høringssvar, samt alternativ 2 ændringsforslag vedr. svømmehallerne
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Bilag 5: Økonomiske konsekvenser i Haltilskudsmodellen - tabeller og
grafer

Indstilling
Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de beskrevne forslag godkendes:
1. at de vedlagte og ændrede tilskudsregler for halområdet / Halmodellen
godkendes (bilag med Halmodellen), SAMT
2. at 2.4 mio. kr. ud af de afsatte 3.4 mio. kr. indgår i budgettet til
Halmodellen fra 2019
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 21. november 2018, pkt. 117:
Rene Dyrberg Jørgensen deltog ikke under punktets behandling, da han
vurderedes at være inhabil.
Indstilling fra Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af sagen blev forelagt udvalget og
lægges på sagen.
Udvalget indstiller at, indstillingspunkt 1 med valg af den i bilag 2 skitserede model
(§17.stk 4 udvalgets anbefaling) og indstillingspunkt 2 anbefales over for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalget lægger dog vægt på at sikre, at der også fremover i halmodellen er
råderum til en pulje til energiinvesteringer og udviklingstiltag (udviklingspuljen). I
det lys indstiller udvalget, at det øgede tilskud fra 22 til 40 kr, pr. foreningstime i
hallerne til sund kost foreløbig gives i en indkøringsfase på 3 år.
Udvalget ønsker i øvrigt at kommunen følger udviklingen i svømmehallernes
økonomi nøje de kommende år og på junimødet 2019 forelægges udvalget en
oversigt over idrætshallernes/svømmehallernes økonomi vedr. 2018.
Økonomiudvalget 2018-21, 3. december 2018, pkt. 456:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales over for
Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget ønsker tilføjet, at økonomien følges
mhp., at der indgås driftsaftaler mellem FMK og FFC og MFC om den fremtidige
drift af svømmehaller og varmtvandsbassin
Torben Smith kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet 1. alternativ (som fremsat af
administrationen) anbefales. Dog således at det ekstra tilskud til MFC tages fra
bufferpuljen, og timetilskuddet således fastholdes på 250 kr. pr. time. Hermed vil
MFC tilføres 138.000 kr. og kun nedsættes i tilskud med 12.000 kr. (sammenlignet
med KLU-indstillingen, hvorved MFC står til at miste 150.000 kr.).

Beslutning
Mads Holdgaard (Alternativet) og Rene Dyrberg Jørgensen (Dansk Folkeparti) og
Tanja Clausen (Socialdemokratiet) er inhabile og deltog ikke i behandlingen af
punktet. I stedet for Rene Dyrberg Jørgensen deltog Claus Jørgen Bentsen, Dansk
Folkeparti.
Søren Clemmensen (De Konservative), og Torben Smith (Socialistisk Folkeparti)
stemmer for Torben Smiths forslag om 1. alternativ (som fremsat af
administrationen). Dog således at det ekstra tilskud til MFC tages fra bufferpuljen,
og timetilskuddet således fastholdes på 250 kr. pr. time. Hermed vil MFC tilføres
138.000 kr. og kun nedsættes i tilskud med 12.000 kr. (sammenlignet med KLUindstillingen, hvorved MFC står til at miste 150.000 kr.).
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og
Venstre stemmer imod.
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Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og
Venstre stemmer for Økonomiudvalgets indstilling godkendt, inklusiv
Økonomiudvalgets bemærkning om at Faaborg-Midtfyn Kommune skal indgå
driftaftaler med MFC og FFC om fremtidig drift af svømmehaller og
varmtvandsbassin.
Torben Schmidt (Socialistisk Folkeparti), og Søren Clemmensen (Det Konservative
Folkeparti) stemmer imod indstillingen.
Alternativet deltog ikke i afstemningen, idet Mads Holdgaard er inhabil.
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