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Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

Til 
         Byrådsservice  

 
 

 
 
 
 
Besvarelse af 10-dages forespørgsel om reduceret FU-
kontingent i udsatte boligområder 
 
Heidi Bank (V) og Peter Sporleder (V) har stillet følgende spørgsmål i 10-
dages forespørgsel af 12. november. 
 
 

1. Hvor mange timer børn tilmeldt et af de fem FU tilbud omfattet af re-
duceret forældrebetaling gjorde brug af FU tilbud pr. uge, da ordnin-
gen med reduceret kontingent var i brug. Bedes opgjort som gen-
nemsnit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin pr. barn. 

2. Hvor mange timer børn tilmeldt et af de fem FU tilbud gjorde brug af 
FU tilbud pr. uge efter den reduceret forældrebetaling er ophørt. Be-
des opgjort som gennemsnit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin 
pr. barn. 

3. Hvor mange timer de børn som har valgt at melde sig ud af FU-
tilbud gjorde brug af FU tilbud pr. uge. Bedes opgjort som gennem-
snit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin pr. barn. 

4. Størrelsen af FU betaling uden reduceret forældrebetaling bedes op-
lyst, og med reduceret forældrebetaling bedes oplyst. Pr. barn pr. 
mdr. 

5. Ligeledes bedes oplyst medlemsantal før og efter reduceret foræl-
drebetaling herunder procentvis fordeling mellem piger og drenge. 

 
 
I forbindelse med byrådets behandling af sagen ”Reduceret FU-kontingent i 
udsatte boligområder” blev der i debatten henvist til spørgsmålene. 
 
Spørgsmålene er derfor besvaret i forbindelse med udarbejdelse af notat til 
møde i Børn og Unge-udvalget d. 20. november 2019. For svar henvises 
derfor til udvalgsnotatet – som er gengivet nedenfor (p. 5 f.). 
 
 

 Med venlig hilsen 
 

 
               Thomas Medom   

/ 
  Martin Østergaard Christensen 

BØRN OG UNGE 
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Aarhus Kommune 

Budget og Regnskab Service 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby J 
 
Direkte telefon: 23 37 12 06 
 
Direkte e-mail: 
helar@aarhus.dk 
 
Sag: 19/075131-8 
Sagsbehandler: 
Henrik Larsen 
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Notat 
 
Til Børn og Unge-udvalget 
Til Drøftelse 
 
Svar på spørgsmål fra byrådsmøde den 13. november 2019 – sag 
10 om reduceret FU-kontingent i udsatte boligområder 
 
I dette notat besvares spørgsmål fra byrådsmødet den 13. november 2019 – 
sag 10 om reduceret FU-kontingent i udsatte boligområder. 
Sidst i notatet er svar på 10-dages forespørgslen fra Venstre. 
 
Spørgsmål fra Peter Sporleder (V): 
Han vil gerne vide, om Børn og Unge har gjort nok for at informere forældre-
ne om, at de skal søge om friplads? 
Hvilke områder kommer til at opleve besparelsen på 825.000 kr.? 
 
Svar fra Børn og Unge:  
I forbindelse med ophør af det reducerede kontingent blev der udarbejdet et 
brev til forældrene (vedlagt som bilag 1), hvor der henvises til muligheden for 
at søge om økonomisk friplads med et link til ansøgningssiden. 
Brevet blev oversat til engelsk, somalisk, tyrkisk og arabisk. 
 
Klubberne har ydet en stor indsats for at informere forældrene om beslutnin-
gen og har lokalt foranlediget forskellige indsatser for at informere forældre-
ne om muligheden for økonomisk friplads, herunder: 

• At alle medlemmer fik brevet med hjem 
• At få brevet sendt ud til alle forældre via skoleintra 
• At ringe til forældrene og informere dem på forskellige sprog 
• At afholde informationsmøde for forældrene 
• At hjælpe forældrene med at ansøge om friplads 

 
Besparelsen på 825.000 kr. svarer til ca. 0,4 procent af budgettet til FU-
områderne og reducerer den generelle fordeling af midler til at drive klubber 
og legepladserne for. Disse midler udgør ca. 60 procent af det samlede 
budget for FU-områderne. Midlerne fordeles mellem områderne efter antallet 
af børn og unge med bopæl i hvert område. Den øvrige del af budgettet 
består af midler til børn og unge med handicap, udsatte børn og unge samt 
ledelse og bygningsdrift. 
 
Spørgsmål fra Eva Borchorst Mejnertz (R): 
Hun udtrykker et ønske om, at udvalget drøfter tilslutningen til FU mere bredt 
i Aarhus Kommune. Og også hvordan FU kan tilrettelægges sådan, at man 
både får den bedst mulige økonomi og den størst mulige tilslutning.  
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Her er det relevant at tydeliggøre, hvad det koster at gå i de forskellige for-
mer for klubtilbud på forskellige alderstrin. 
Hun ønsker også en belysning af, at de 825.000 kr. skal findes inden for FU-
områdets budget. 
 
Svar fra Børn og Unge:  
Børn og Unge har påbegyndt et arbejde med at formulere en fritidspædago-
gisk vision for FU, der skal behandles i byrådet i foråret. Herunder indgår, at 
der skal ske en opdatering af FU-planen. Der er planlagt flere udviklingsspor 
med fokus på FU-området, der kan sammenfattes under overskrifterne 1) 
Pædagogisk udvikling, 2) Organisering og Samarbejde og 3) Økonomi. 
 
Når man ser på medlemstallet samlet for Aarhus Kommune, var der i januar 
2019 lidt over 8.200 indmeldte i FU-klubberne, hvilket svarer til omkring 31 
procent af de 10-17-årige i Aarhus. 
 
Den månedlige forældrebetaling for de forskellige aldersgrupper for FU-
tilbuddet fremgår af oversigten herunder. I nogle ungdomsklubber er der 
mulighed for differentieret kontingent, hvor indholdet af de forskellige typer 
er forskelligt fra klub til klub. Det er en lokal beslutning i de enkelte FU-
områder, om man vil anvende differentierede takster, således medlemmerne 
betaler for et vist antal timer. Derudover er det muligt at opkræve betaling for 
enkeltstående aktiviteter uden den pågældende person skal være medlem. 
 
Åbne klubtilbud Takst 2020 
4. kl. - 6. kl. (fritidsklub) 766 kr.   

7. kl. - 18 år (ungdomsklub)  270 kr.  

    
Differentieret kontingent   

4. kl. – 13 år:   

1-10 timer pr. uge 256 kr.  

11-20 timer pr. uge 509 kr.  

21-30 timer 766 kr.  

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 39 kr.  

    
7. kl. – 18 år:   

1-8 timer pr. uge 89 kr.  

9-16 timer pr. uge 180 kr.  

17-25 timer pr. uge 270 kr.  

Enkeltstående aktivitet - en dag eller aften 14 kr.  
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Besparelsen på 825.000 kr. svarer til ca. 0,4 procent af budgettet til FU-
områderne og reducerer den generelle fordeling af midler til at drive klubber 
og legepladserne for, der udgør ca. 60 procent af det samlede budget for 
FU-områderne. Midlerne fordeles mellem områderne efter antallet af børn og 
unge med bopæl i hvert område. 
 
Spørgsmål fra Lone Norlander Smith (EL): 
Kan det undgås, at finansieringen tages fra FU-budgettet, det er som om, at 
midlerne er taget før? 
Er det de rigtige steder, at det reducerede kontingent genindføres? 
 
Svar fra Børn og Unge: 
Børn og Unge har ikke ledige varige midler, der kan finansiere genindførslen 
af det reducerede kontingent. Såfremt finansieringen ikke skal findes på FU-
budgettet, skal der anvises en anden omprioritering. 
 
Ophør af det reducerede kontingent indgik som en besparelse på FU-
området i 2019 budgettet. Såfremt denne besparelse ikke var blevet gen-
nemført, ville der sandsynligvis have været en anden tilsvarende besparelse 
på FU-budgettet.  
 
Når genindførelsen af det reducerede kontingent finansieres af FU, er de 
således ikke økonomisk set anderledes stillet, end hvis pengene ville være 
fundet ved en anden besparelse på FU-budgettet i 2019. 
 
Det reducerede FU-kontingent har været gældende for de samme klubber 
siden indførelsen i 2010. Det er ikke nødvendigvis fortsat de mest udsatte 
områder som disse klubber ligger og derfor foreslås det i indstillingen, at 
Børn og Unge i 2020 revurderer, hvilke klubber ordningen skal omfatte. 
 
Spørgsmål fra Almaz Mengesha: 
Hvor er de udmeldte klubmedlemmer gået hen? Hvad kan klubberne tilbyde 
fremfor de andre aktiviteter de unge kan gå til? 
 
Svar fra Børn og Unge: 
Børn og Unge har ikke systematiske oplysninger om, hvad de udmeldte 
klubmedlemmer har erstattet tiden i klubben med. Klubtilbuddet er en mulig-
hed for at få kontakt med en række unge, som det ellers kan være vanskeligt 
at få i tale. Klubberne kan tilbyde de unge et positivt normfællesskab og skal 
ikke ses som erstatning for andre aktiviteter i regi af foreningslivet. Der er 
behov for både stærke klubber og et stærkt foreningsliv. 
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Spørgsmål fra Dorthe Borgkvist: 
Er der iværksat tiltag for, at klubberne får medlemmerne tilbage igen? 
 
 
Svar fra Børn og Unge: 
Klubberne har ydet en stor indsats for at informere forældrene om mulighe-
den for at søge om økonomisk friplads, for derigennem at fastholde med-
lemmerne. Det næste skridt er at genindføre det reducerede kontingent og i 
den forbindelse sørge for at informere bredt ud. 
 
 
10-dagesforespørgsel fra Venstre 
Venstre har stillet følgende spørgsmål: 
 

1. Hvor mange timer børn tilmeldt et af de fem FU tilbud omfattet af re-
duceret forældrebetaling gjorde brug af FU tilbud pr. uge, da ordnin-
gen med reduceret kontingent var i brug. Bedes opgjort som gen-
nemsnit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin pr. barn. 

2. Hvor mange timer børn tilmeldt et af de fem FU tilbud gjorde brug af 
FU tilbud pr. uge efter den reduceret forældrebetaling er ophørt. Be-
des opgjort som gennemsnit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin 
pr. barn. 

3. Hvor mange timer de børn som har valgt at melde sig ud af FU-
tilbud gjorde brug af FU tilbud pr. uge. Bedes opgjort som gennem-
snit pr. barn, og gennemsnit pr. klassetrin pr. barn. 

4. Størrelsen af FU betaling uden reduceret forældrebetaling bedes op-
lyst, og med reduceret forældrebetaling bedes oplyst. Pr. barn pr. 
mdr. 

5. Ligeledes bedes oplyst medlemsantal før og efter reduceret foræl-
drebetaling herunder procentvis fordeling mellem piger og drenge. 

 
Svar fra Børn og Unge 
 
Ad 1-3) Fremmødet af børn og unge registreres ikke i klubber. Børn og Unge 
har således ikke data til at besvare spørgsmål 1-3. 
 
Ad 4) I 2020 er kontingentet for at gå i fritidsklub 766 kr. pr. måned for 4.-6. 
klasse og for ungdomsklub er kontingentet 270 kr. pr. måned for 7. klasse – 
18 år. 
Det reducerede kontingent er i 2019 på 230 kr. og 114 kr. for henholdsvis 
fritidsklub og ungdomsklub. 
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Ad 5) Medlemstallet for de 6 klubber var i 2019 på 877 i juli, og det faldt til 
674 medlemmer i august. Normalt oplever klubberne den omvendte bevæ-
gelse, hvor der er flere medlemmer efter sommerferien, end der var lige op 
til. 
 
I 2019 er omkring 45 procent af de indmeldte i de 6 klubber med reduceret 
kontingent piger. Denne andel er nogenlunde konstant henover året. Der er 
således ikke sket en ændret kønsmæssig sammensætning efter det reduce-
rede kontingent er ophørt. 
 
Til sammenligning udgør piger lidt mere end 46 procent af de indskrevne i 
FU-klubberne i Aarhus i 2019. 
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