
 

 

16. august 2017 

Side 1 af 5 
Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten til råd-
manden for MKB vedrørende Fritidspasordningen. 
 
 
Spørgsmål 1: Hvor mange husstande fik i 2016 udstedt fritidspas i 
Aarhus Kommune? 
 
Svar fra MKB: 3011. 
 
Spørgsmål 2: Hvor mange børn fik i 2016 udstedt fritidspas i Aar-
hus Kommune? 
 
Svar fra MKB: 4757. 
 
Spørgsmål 3: Hvor mange af disse blev udsendt via oplysninger 
fra fripladskontoret? 
 
Svar fra MKB: 4197. 
 
Spørgsmål 4: Hvor mange via familiers egen ansøgning? 
 
Svar fra MKB: 660 
 
Spørgsmål 5: Hvor mange af disse var husstande med kun en 
forsørger? 
 
Svar fra MKB: Dette er ikke registreret, men det vurderes at for 
ca. 95-98% vedkommende er det familier med kun en forsørger 
der kan få fritidspas, idet husstande med to indtægter typisk vil 
ligge over indtægtsgrænsen for fritidspas (kr. 192.714 i 2017-ni-
veau). Der er dog eksempelvis studerende par på SU, der ligger 
under indtægtsgrænsen og hvor børnene så kan modtage Fritid-
spas.  

 
Spørgsmål 6: Hvor mange indløste Fritidspasset i 2016? 
 
Svar fra MKB: 1576 

 
Spørgsmål 7: Hvor mange indløste hele beløbet, og hvor mange 
delvist? 
 
Svar fra MKB: 781 indløste hele beløbet. 795 indløste delvist. 
 
Spørgsmål 8: Hvor mange husstande? 
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Svar fra MKB: Børn og unge fra 1145 forskellige husstande be-
nyttede fritidspasset i 2016.  
 
Spørgsmål 9: Hvor mange børn? 
 
Svar fra MKB: 1571 i alt benyttede fritidspasset. 
 
Spørgsmål 10: Hvor stort et beløb og hvor stor en procentdel af 
de afsatte budgetmidler til formålet blev i 2016 brugt på fritidspas? 
 
Svar fra MKB: Der er årligt afsat et budget til fritidspasordningen 
på kr. 1.700.000.  
 
I 2016 blev der indløst Fritidspas for ca. kr. 1.282.000 som er ble-
vet udbetalt til foreningerne som kontingentbetaling. Dette svarer 
til ca. 75% af det afsatte budget.  
 
Herudover blev der brugt ca. kr. 213.000 til porto/forsendelse, ad-
ministration, infomateriale mv.  
 
Samlet blev der således brugt ca. kr. 1.495.000 kr. til Fritidspas-
ordningen i 2016. Dette svarer til ca. 88% af det afsatte budget.  
 
Uforbrugte midler overføres til kommende budgetår.  
 
Spørgsmål 11: Hvordan fordelte udgifterne sig? 
 
Svar fra MKB: se svar på spørgsmål 10. 

 
 
Spørgsmål 12: Hvordan er uforbrugte midler til fritidspasordnin-
gen blevet anvendt? 
 
Svar fra MKB: Tidligere års uforbrugte midler er hidtil blevet over-
ført til kommende års budget. En mindre del af disse er blevet 
brugt til at øge og forbedre informationsindsatsen vedr. Fritidspas-
set med henblik på at øge udnyttelsesgraden. Dette drejer sig bl.a. 
om udsendelse af påmindelse om fritidspasset efter sommerferien 
samt ændret info- og ansøgningsmateriale.  
 
I 2017 er der endvidere igangsat et arbejde med at skabe øget 
kontakt og samarbejde med øvrige aktører der har kontakt med 
målgruppen og øget hjælp til vejledning og mentor-indsats. Ligele-
des igangsættes der et arbejde med bl.a. via IT-løsninger at for-
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enkle processerne omkring tilmelding hos foreningerne med Fritid-
spas og foreningernes afregning af fritidspas med kommunen. Det 
forventes, at nogle af de uforbrugte midler bruges til at finansiere 
evt. omkostninger til dette.   
 
Spørgsmål 13: Har uforbrugte midler været anvendt til supple-
rende støtte eller aktiviteter i forhold til økonomisk udsatte børns 
deltagelse i foreningslivet? 
 
Svar fra MKB: Som nævnt ovenfor har der hidtil været primært fo-
kus på at øge udnyttelsen af fritidspas. Ligeledes er der flere ste-
der i kommunen igangsat lokale Forenings-Mentor indsatser, som 
forventes at være med til at understøtte udsatte børns deltagelse i 
foreningslivet. Forenings-Mentor indsatserne er dog finansieret ad 
andre kanaler.  
 
Der har ikke været anvendt midler til supplerende støtte.  
 
Da der stadig vurderes at være et væsentligt potentiale for at øge 
udnyttelsen af fritidspasordningen, så forventer MKB, at det afsatte 
budget vil blive fuldt udnyttet indenfor en kortere årrække.  

 
Spørgsmål 14: Hvilke(n) støtte / aktiviteter med hvilken effekt? 
 
Svar fra MKB: Se svar på spørgsmål 13. 

 
Spørgsmål 15: Hvad er grunden til, at fritidspasset udstedes med 
et maksimum beløb på 1.000 kr. når MKB´s og Byrådets kriterier 
som udgangspunkt har fastsat et maksimum på 1.400 kr.? 
 
Svar fra MKB: Budgettet til Fritidspas blev afsat i forbindelse med 
Budget 2015. Forud havde MKB fremsendt en indstilling om per-
manentgørelse af Fritidspasordningen. I denne indstilling var der 
foreslået en forøgelse af Fritidspasset til 1.400 kr. og udvidelse af 
målgruppen med de 3-5-årige og et behov for et budget på 2,2 
mio. kr. Indstillingen blev henvist til budgetforhandlingerne.  
I forbindelse med budgetforhandlingerne udarbejdede MKB et no-
tat med forskellige modeller for permanentgørelse af Fritidspasset 
og hvilken økonomi der var forbundet med dette. Heri også en mo-
del hvor Fritidspasset fortsat var fastsat til 1.000 kr. men hvor mål-
gruppen udvides. I forbindelse med budgetvedtagelsen, var det 
denne model der blev vedtaget og afsat budget til.  
 
Fritidspas  
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Forligspartierne er enige om at styrke adgang og kontakt til kultur- 

og fritidstilbud for børn fra økonomisk vanskeligt stillede familier. 

Ordningen udvides til at omfatte børn i alderen 3-6 år. Fritidspas-

set kan benyttes til kontingentbetaling og deltagerbetaling i folke-

oplysende foreninger og kommunale eller kommunalt støttede bør-

nekulturtilbud.  
Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2015 og frem. 
(Budgetforlig 2015) 

 
Spørgsmål 16: Har rådmanden kendskab til grunden for, at fritids 
pasordningen ikke anvendes af alle omfattede? 
 
Svar fra MKB: Der er flere forskellige baggrunde for at fritidspas-
set ikke anvendes af alle der er omfattet af ordningen. Disse om-
fatter bl.a.:  

- Hovedparten af de familier, der modtager fritidspas er af 
ikke vestlig herkomst og her er der udover de økonomiske 
barrierer også en række sproglige og kulturelle barrierer. 
Dette betyder bl.a. at disse har en manglende kendskab til 
og orientering mod foreningslivet  

- Målgruppen for fritidspas er de økonomisk mest udsatte fa-
milier. En del af disse familier er ofte også socialt udsatte. 
Der er mange af disse familier der ikke har de ressourcer 
der skal til for at opsøge disse tilbud til deres børn. 

- I aldersgruppen 3-5 år er der generelt en del børn  der 
endnu ikke er startet i foreningsregi. Dette vil alt andet lige 
også gøre sig gældende hos målgruppen med Fritidspas. 
Det samme gør sig gældende i forhold til unge i teenageal-
deren hvor der også generelt opleves, at være en større 
andel af årgangene der ikke er foreningsaktive.  
 

Spørgsmål 17: Har rådmanden kendskab til ansøgninger fra / be-
hov hos familier som ikke er omfattet af retten til fritidspas på 
grund af indtægt? 
 

Svar fra MKB: Der er løbende familier, der får afslag på deres an-
søgning om fritidspas da deres indtægt overstiger den vedtagne 
indtægtsgrænse for fritidspas. Det kan f.eks. være familier hvor 
begge forsørgere er på kontanthjælp.  
 
Ligeledes opleves ansøgninger fra familier der tidligere har modta-
get fritidspas, men hvor indkomstforholdene har ændret sig, så de 
ikke længere er berettiget til et Fritidspas.  
 
 
Rabih Azad-Ahmad 
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  / 
   Morten Pedersen 

 


