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128. Godkendelse af ændringer halmodellen
Resumé
Halmodellen blev godkendt den 10. december 2018 på baggrund af anbefalinger
fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. Faaborg-Midtfyn Kommunes samarbejde med
folkeoplysende foreninger og haller. Det har vist sig at være nødvendigt at
præcisere dele af halmodellen, som hermed forelægges til beslutning.

Sagsfremstilling
For at præcisere halmodellen – og dermed lette brugen af halmodellen for dem der
skal anvende halmodellen til dagligt – foreslår forvaltningen en række ændringer af
halmodellen. Der er generelt ikke tale om nye emner i halmodellen, bortset fra et
afsnit fra den ”gamle” halmodel vedr. livredning i svømmehallerne, som ved en fejl
ikke var taget med i den ”nye” halmodel.
Følgende foreslås ændret i det bilag, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen
den 10. december 2018, punkt nr. 354 ”Godkendelse af ændrede tilskudsregninger
for selvejende haller” (Bilag 2: Haltilskudsmodel - forslag til ændret model jf. §17,4
udvalgets anbefalinger):
1. Side 3, foreslås indsat: ”Udover de 3 typer tilskud, så gives der også støtte
til bookingsystemer, til hallernes langfristede lån jf. aftale fra 2007, til sund
kost, samt til svømmehallernes offentlige åbningstid.”
 Baggrunden for ændringen er en serviceoplysning for at give et
indledende samlet overblik over de typer tilskud som
halmodellen samlet indeholder og som allerede er indeholdt
modellen.
2. Side 3, foreslås denne sætning ”Basistilskuddet udgør kommunens køb af
ydelser i form af skoler og institutioners brug af haller og svømmehaller
inden for skolernes åbningstid.” – ændret til ”Basistilskuddet skal være
med til at sikre et stabilt grundlag for at drive en hal og et lokalt
samlingssted”.
 Baggrunden for ændringen er, at det ikke har været tilsigtet at
ændre tilskud til køb af ydelse mod vederlag (som har en anden
momsmæssig status),
3. Side 5, foreslås Brobyværkhallens takster tilføjet i tabel.
 Baggrunden for tilføjelsen er, at Brobyværkhallen får en lavere
tilskudstakst på 190 kr/time, hvilket allerede fremgår af teksten i
afsnittet under tabellen. Taksten er uændret, men nu også
nævnt i selve tabellen som en serviceoplysning. Der er dog
tilføjet, at taksten ved tilskudstimer ved et timeforbrug ud over
1000 timer på årsbasis sænkes med 25 kr pr time (ligesom det
gælder for øvrige haller). Hallen er bevidst om begge takster,
som modellens beregninger er baseret på.
4. Side 7, foreslås indsat at hallerne kan lægge info om booking på egen
hjemmeside.
 Baggrunden for tilføjelsen er en præcisering af at hallerne har
mulighed for at lægge bookinginfo på egen hjemmeside.
5. Side 8, foreslås afsnit om bufferpuljen tilføjet.
 Baggrunden for tilføjelsen er at sikre en forståelse for at puljen
er dynamisk fra år til år afhængigt af foreningernes timeforbrug i
hallerne og tilskud til sund kost.
Side 2
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6. Side 10, foreslås forenklinger af teksten vedr. årshjul for god dialog mellem
skoler/institutioner og haller.
 Baggrunden for ændringen er et lettere og mere enkelt sprog.
7. Side 12, foreslås indsat et afsnit om Livreddere i svømmehallerne, som
svarer til den gamle halmodel. Tilføjelsen er en serviceoplysning, og har
ingen økonomiske konsekvenser for selve modellen.
Udover disse ændringer er der foretaget almindelig sproglig og grammatisk
korrektur, samt opsætning i et grafisk format med billeder. Se vedhæftede og
tilrettede halmodel i bilag 2 (pga. den grafiske opsætning er sidetal ikke
enslydende med ovenstående).

Økonomi
Området er omfattet af Økonomi og Indenrigsministeriets positivlistemoms, som
betyder at den kommunale udgift kun er 87% af de udbetalte beløb. Såfremt der
fortsat står ”køb af ydelser”, vil der være tale om en leje, som ikke vil være omfattet
af positivlistemoms. Det vil betyde en merudgift for halmodellen på ca. 2.2 mio. kr.

Bilag




Bilag 1: Haltilskudsmodel vedtaget på KB-mødet 10. dec. 2018
Bilag 2: Halmodel i tilrettet version og grafisk opsætning
Bilag 3: Halmodel med alle ændringer markeret.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget
anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at de foreslåede 7 ændringer af
halmodellen godkendes.
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 27. februar 2019, pkt. 3:
Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget 2018-21, 11. marts 2019, pkt. 159:
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Afbud fra Mads Holdgaard.
Indstillingen godkendt.
Tanja Kromann Clausen, Socialdemokratiet, og René Dyrberg Jørgensen, Dansk
Folkeparti, vurderes inhabile og deltog ikke i drøftelsen.
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