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Pulje til løft af 
fritidsfaciliteter 
 
Aarhus Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, som på tværs af kommunens byer og 
lokalsamfund skaber værdifulde fællesskaber. Specielt vores børn og unge oplever gennem det 
lokale foreningsliv at blive taget imod i et inkluderende fællesskab, hvilket skaber grundlaget for et 
godt liv. 
 
Netop gennem foreningslivet stifter børn og unge bekendtskab med idebaserede aktiviteter, 
folkeoplysning og ikke mindst almen dannelse. Denne opgave bliver løftet på tværs af foreninger 
fra studenter- og mellemfolkelige foreninger, til rollespillere og spejderne. Denne indsats er stadig 
mere aktuel, og der er derfor vigtigt, at vi også fremadrettet kan tilbyde attraktive faciliteter til 
disse foreninger. 
 
Foreningsfaciliteterne er ikke blot et sted, hvor byens borgere involverer sig i frivilligt arbejde for at 
skabe udviklende aktiviteter for børn og unge, såvel som voksne og ældre. De fungerer ligeledes 
som lokale kraftcentre, der understøtter lokalsamfundets sammenhold, når vi mødes på tværs. 
 
Markant pres på faciliteterne 

Når vi opgør kommunens dækning af faciliteter, da opgør vi hvor mange indbyggere der i 
gennemsnit skal dele om den enkelte fritidsfacilitet. Her er der i 2019 1.534 og 3.596 indbyggere 
pr. facilitet for hhv. normerede boldbaner og normerede idrætshaller, mens der er 5.152 
indbyggere pr. spejderhytte, fritidshus, og lignende lokaler disse foreninger benytter. Der er 
således 3,4 gange så mange indbyggere pr. fritidsfacilitet, som der er pr. normeret boldbane.  
 
Med den forventede befolkningsvækst, vil der i 2030 være en hele 6.034 indbyggere pr. 
idrætsfacilitet, såfremt kapaciteten ikke øges i den kommende anlægsperiode. Der er derfor behov 
for en pulje reserveret til udbygning af fritidsfaciliteter, hvor foreningerne i dette segment ikke skal 
konkurrere mod idrætten eller offentlige kulturprojekter. Dette er vigtigt, da især 
folkeoplysningsområdet er præget af relativt mindre foreninger end på idrætsområdet, så de kan 
have vanskeligt ved at medfinansiere større anlægsudgifter og driftsfinansiere større låneoptag til 
anlægsinvesteringen. 
 
For at bevare den nuværende dækningsgrad af almindelige fritidsfaciliteter frem mod 2030 skal 
der etableres yderligere 11,5 fritidsfaciliteter. Anvendes samme beregningsmodel, som ved 
idrætsfaciliteter, vil det give et samlet investeringsbehov på 46 mio. kr. over 10 år (i 2020 priser), 
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forudsat at der sker en fuld kommunal finansiering. Hertil kommer driftsudgifter hvert år, 
efterhånden som flere faciliteter etableres.  
 
Ovenstående belysning fra Sport og Fritid af behovet for fritidsfaciliteter i et 10-års perspektiv 
inddrager imidlertid ikke behovet for specialfaciliteter som eksempelvis værkstedsfaciliteter, 
amatørscener, IT-lokaler mv., som fortsat vil kræve ekstrabevillinger. 

Det indstilles at 

• Der afsættes 5 mio. kr. årigt i perioden til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter 
på fritidsområdet, dog ikke idrætsfaciliteter. Puljen er et supplement til den foreslåede 
ramme for idrætsfaciliteter, så udbygningen af fritidsfaciliteter ikke sker på bekostning af 
ressourcer til udbygning af idrætsfaciliteter. 

• Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til varig drift af faciliteterne. 
• Puljen medfinansierer som udgangspunkt op til 50% af projektets udgifter. Puljen skal 

søges udmøntet i perioden, og kan derfor medfinansiere mere end 50%, hvis det ikke er 
muligt for foreningerne at skaffe den fornødne finansiering.  

 
Stillet at Eva Borchorst Mejnertz og Mette Skautrup på vegne af Radikale Venstre og Det Konservative 
Folkeparti. 
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