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Formål 
 
Formålet med en ny tilskudsmodel for hallerne er at: 

• Alle haller får tildelt et basistilskud til renovering, vedligehold og energioptimering. 
• Den nye tilskudsmodel skal på sigt sikre gennemsigtighed og lighed hallerne imellem ved fuld 

indfasning.  
• Ny tilskudsfordeling til betaling for skolernes brug af haller, som sikrer fuld gennemsigtighed. 
• Den nye tilskudsmodel bliver bundet op på driftsaftaler mellem den enkelte hal og Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 
 
Den nye tilskudsmodel omfatter følgende haller: 

1. ROFI-Centeret 
2. Videbæk Idræts- og Fritidscenter 
3. Spjald Fritidscenter 
4. Hvide Sande Hallen 
5. Idrætscenteret i Tarm 
6. Lem Svømmebad 
7. Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 
8. Troldhede Kultur og Fritidscenter 
9. Vorgod-Barde Hallen 
10. Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
11. Vesterhavshallen 
12. Dejbjerglund Hallen 
13. Hoven Hallen 
14. Borris Sports- og Kulturcenter 
15. Bork Hallen 
16. Højmark Hallerne 
17. Rækker Mølle Hallen 
18. Ådum Hallen 
19. Tim Hallen 
20. Lem Hallen 
21. Faster Aktivitetshus 
22. Hover Kultur- og Fritidscenter 
23. Herborg Fritids- og Kulturcenter (Kuben) 
24. Nr. Vium Sport- og Kulturcenter 
25. Lyne Hallen 

 

Indfasning 
Basistilskuddet i den nye tilskudsmodel forventes at kunne være indfaset med: 

• 80% af basistilskuddet i 2023 og 2024 
• 90% af basistilskuddet i 2025 og 2026 
• 100% af basistilskuddet i 2027 og fremefter 

 
De nuværende tilskud til rente og drift er bundet op på diverse lån og afdrag. Når disse lån udløber ville hallen 
have miste dette tilskud. Når den nye tilskudsmodel er fuld implementeret og de lån som hallerne modtager 
tilskud til, er indfriet (senest i 2036) vil den nye tilskudsmodel medfører at alle haller fremadrettet får et 
basistilskud som er målrettet renovering, vedligehold og energioptimering. For de haller, som tidligere har 
modtaget tilskud til renter og afdrag, fastholdes tilsagnsbeløbet indtil tilsagnsperioden udløber, eller at det 
nye tilskud er større end det eksisterende tilskud (se figur).  
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Basistilskud 
 
Basistilskuddet har til formål at sikre, at faciliteterne omfattet af ordningen, løbende kan vedligeholde og 
optimere på bygningsmassen. Dette med henblik på at fastholde gode og attraktive idræts- og 
fritidsfaciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Basistilskuddet er udarbejdet på baggrund af hallernes 
faciliteter og størrelser og de derved forventede udgifter til vedligehold.  
 
Der gives tilskud til de faciliteter som en hal består af – hver facilitet har fået tildelt et given antal point. Hver 
point er 18.160 kr. værd. Pointene er udregnet ud fra hvad det koster at vedligeholde faciliteterne. 
Aktivitetslokaler får et højere point score, fordi der er flere foreningsaktiviteter her end i mødelokaler. Der 
gives kun point til de lokaler som er lokaletilskudsgodkendt. Arealtilskuddet er et total tilskud til hele 
centerets størrelse, altså også faciliteter som ikke anvendes til forenings brug fx gangarealer. Dog modregnes 
arealer som anvendes til kommerciel brug fx køkkener. 
 

Lokaler med lokaletilskudsgodkendelse Størrelse Point 1 point =  18.160 kr. 

Idrætshal 800+ m2 5 90.800 kr. 

Idrætshal 500-800 m2 3 54.480 kr. 

Idrætshal 300-500 m2 2 36.320 kr. 

Svømmehal, centerby  55 998.800 kr. 

Svømmehal, decentral  8 145.280 kr. 

Aktivitetslokaler (birum)  1,5 27.240 kr. 

Møde- og klublokaler  0,5 9.080 kr. 

Omklædning  0,5 9.080 kr. 

Arealtilskud  0,00025 4,54 kr. 

 
Basistilskuddet bliver prisfremskrevet efter den gældende fremskrivningssats. 
 

2023 2024 2025 2026

Indfasning

Rente/drift tilskud Basistilskud
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Tilskud til svømmehaller 
I forbindelse med kommune sammenlægningen i 2007 prioriterede politikerne at hver centerby skulle have 

en svømmehal, hvorfor disse svømmehaller får tildelt et større tilskud. Svømmehallerne i Lem og Spjald er 

ikke prioriteret og derfor er deres tilskud mindre end svømmehallerne i centerbyerne.  

Bilag 1: Oversigt over de økonomiske ændringer ved implementeringen af ny tilskudsmodel 

 

Betaling for skolernes brug af haller 
 
Hallerne modtager betaling for: 

 Aktivitet i haller i 20 uger (inkl. omklædning) 

 Adgang til omklædningsfaciliteter i 20 uger (udendørs aktiviteter) 

 Aktivitet i svømmehaller i 40 uger 
 
Budgettet for betaling af skolernes brug af haller i 2021 er 6.982.500 kr. Kultur og Fritidsudvalget har 
herudover besluttet at tilføre området yderligere 730.160 kr.  
 
Betalingen for skolernes benyttelse sker på baggrund af folkeskolelovens vejledende idrætstimetal.  
Hallerne modtager betaling efter, hvor mange timer de enkelte kommunale skoler, jf. vejledningen, skal 
have.  
 
Betalingen for skolernes benyttelse er i modellen fastsat efter timeniveauet i skoleåret 2019/2020 (se bilag 
2). Satsen for betalingen er fastsat efter den tilskudsberettigede timepris 2021.  
 
Tilskuddet variere afhængig af antallet af klasser hvert skoleår. Betalingen sker på baggrund af antallet af 
klasser et skoleår tilbage. F.eks. vil betalingen i 2023 blive baseret på antallet af klasser i skoleåret 2021/2022. 
 
Skolernes brug af haller er ikke en del af indfasningsperioden i 2023, men implementeres enten fra skoleåret 
2023/2024 eller kalenderåret 2023. 
 
Pt bliver betaling for skolernes brug af haller ikke prisfremskrevet, da Byrådet har besluttet en nul 
fremskrivning på denne budgetpost. Hvis denne beslutning ændres vil betalingen blive prisfremskrevet. 
 
Friskoler og institutioner 
Der gives ikke tilskud til friskolernes brug af haller, da disse skoler er selvejende. Hvis friskolerne ønsker at 

benytte hallerne står de selv for at afholde udgiften.  

Hvis hallen ønsker at andre institutioner og brugere som f.eks. vuggestue, børnehave, dagpleje skal have 

adgang til hallen, er der fri mulighed til at indgå lokale aftaler. Disse aftaler vil ikke påvirke den betaling som 

finder sted i forbindelse med skolernes benyttelse.  

 

Driftsaftaler 
 
Det nye basistilskud bliver bundet op på driftsaftaler mellem den enkelte hal og Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
Driftsaftalerne vil blandt andet indeholde:  

• Basistilskud til vedligehold, renovering og energioptimering af hallens faciliteter.  
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• Økonomisk rammeaftale for betaling af skolernes brug af hallen. 
• At der afholdes årlige dialogmøder mellem administrationen og den enkelte hal med fokus på drift, 

status, udvikling og samarbejde. 
• Hallerne skal fremover anvende digital booking 

• Ringkøbing-Skjern Kommune er ligesom alle andre kommuner, pålagt at der skal være digital 
booking, som betyder at hallerne også er pålagt dette, da de udlejer lokaler på vegne af 
kommunen. Derudover har kommunen en interesse i at vide hvor der er lokaler til rådighed, 
så det er nemt og tilgængeligt for borgere og foreninger at booke lokaler.  

• Der vil blive afviklet et pilotprojekt hvor nogle haller vil overgå til digital booking i en 
forsøgsperiode. Efter forsøgsperioden vil resten af hallerne overgå til digital booking. 

• Hallerne årsregnskaber skal indsendes hvert år, med krav om udspecificeringer fra Økonomi, 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

• Lovmæssigt må kommuner ikke give tilskud til kommercielle aktiviteter hvorfor regnskabet 
skal tage højde for dette. De haller som er på Holmsland ordningen er allerede bekendt med 
opdelingen i kommerciel og ikke-kommerciel regnskab.  

• Formålet er at det skal være muligt at sammenligne hallernes økonomiske sundhed og 
hvorledes det kommunale tilskud anvendes til vedligehold og energioptimering. 

• Afrapporteringen skal ligeledes medvirke til at sikre hallerne anvender deres basistilskud 
efter hensigten, samt at uforbrugte midler hensættes til senere projekter.   

• Standardkrav til hvordan hallernes opkrævninger til foreningerne skal udarbejdes. 
• Foreninger skal kunne dokumentere de aktuelle udgifter de har haft når de søger 

lokaletilskud, hvilket for nogle, giver en del udfordringer ud fra de opkrævninger de 
modtager.  

 
 

Andet 
 

Tilskud til hallerne på Holmslandsordningen 
For de haller som er på Holmslandsordningen vil deres driftstilskud blive fratrukket 11% i forbindelse med 

momsafregningen svarende til kommunens manglende momsrefusion jf. reglerne omkring den kommunale 

momsudligning. Dette er også tilfældet i dag for de haller som er på Holmslandsordningen.  

 

Nye lokaler 
Der er pt ikke blevet besluttet at der ikke gives tilskud til nye lokaler og ændringer af lokaler.  
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Bilag 1: Oversigt over de økonomiske ændringer ved implementeringen af ny 
tilskudsmodel 



Center Point Basistilskud Skolernes brug Total Rente/driftstilskud Skolernes brug Total
Idrætscentret i Tarm 79,07875 1.436.070,10 kr. 1.112.880,00 kr.          2.548.950,10 kr.            1.367.000,00 kr.          1.193.000,00 kr.          2.560.000,00 kr.            
Borris Sports- og Kulturcenter 11,01555 200.042,39 kr. 188.500,00 kr.              388.542,39 kr.               -  kr.                            211.000,00 kr.              211.000,00 kr.               
Hvide Sande Hallen 71,80025 1.303.892,54 kr. 654.760,00 kr.              1.958.652,54 kr.            581.000,00 kr.              941.000,00 kr.              1.522.000,00 kr.            
Holmsland centeret 16,6334 302.062,54 kr. 188.500,00 kr.              490.562,54 kr.               192.000,00 kr.              171.000,00 kr.              363.000,00 kr.               
Ådum hallen 10,84425 196.931,58 kr. 188.500,00 kr.              385.431,58 kr.               -  kr.                            97.000,00 kr.                97.000,00 kr.                  
Rækker Mølle hallerne 18,52025 336.327,74 kr. 188.500,00 kr.              524.827,74 kr.               -  kr.                            189.000,00 kr.              189.000,00 kr.               
Troldhede Kultur- og Idrætscenter 11,57125 210.133,90 kr. 188.500,00 kr.              398.633,90 kr.               296.000,00 kr.              173.000,00 kr.              469.000,00 kr.               
Bork Hallen 13,113 238.132,08 kr. 188.500,00 kr.              426.632,08 kr.               -  kr.                            206.000,00 kr.              206.000,00 kr.               
Vesterhavshallen 10,48575 190.421,22 kr. -  kr.                            190.421,22 kr.               120.000,00 kr.              -  kr.                            120.000,00 kr.               
Dejbjerglund hallen 10,04475 182.412,66 kr. -  kr.                            182.412,66 kr.               166.000,00 kr.              -  kr.                            166.000,00 kr.               
ROFI-Centeret 29,46525 535.088,94 kr. 913.500,00 kr.              1.448.588,94 kr.            1.900.000,00 kr.          648.000,00 kr.              2.548.000,00 kr.            
Nr. Vium Sports- og Kulturcenter 5,778 104.928,48 kr. -  kr.                            104.928,48 kr.               -  kr.                            -  kr.                            -  kr.                              
Tim hallen 14,17425 257.404,38 kr. 362.500,00 kr.              619.904,38 kr.               -  kr.                            230.000,00 kr.              230.000,00 kr.               
Spjald Fritidscenter 27,419 497.929,04 kr. 683.760,00 kr.              1.181.689,04 kr.            698.000,00 kr.              645.000,00 kr.              1.343.000,00 kr.            
Vorgod-Barde Hallen 19,7395 358.469,32 kr. 188.500,00 kr.              546.969,32 kr.               427.000,00 kr.              223.000,00 kr.              650.000,00 kr.               
Lem Hallen 19,295 350.397,20 kr. 333.500,00 kr.              683.897,20 kr.               -  kr.                            266.000,00 kr.              266.000,00 kr.               
Lem Svømmebad 9,1745 166.608,92 kr. 161.760,00 kr.              328.368,92 kr.               140.000,00 kr.              96.000,00 kr.                236.000,00 kr.               
Videbæk Idræts- og Fritidscenter 81,4905 1.479.867,48 kr. 1.056.500,00 kr.          2.536.367,48 kr.            2.515.000,00 kr.          1.276.000,00 kr.          3.791.000,00 kr.            
Højmark Forsamlingshus og Idrætshaller 12,66525 230.000,94 kr. -  kr.                            230.000,94 kr.               -  kr.                            -  kr.                            -  kr.                              
Hoven Hallen 9,9155 180.065,48 kr. -  kr.                            180.065,48 kr.               75.000,00 kr.                -  kr.                            75.000,00 kr.                  
Hover Fritids- og Kulturcenter 6,22975 113.132,26 kr. -  kr.                            113.132,26 kr.               -  kr.                            -  kr.                            58.427,00 kr.                  
Lyne Hallen 10,349 187.937,84 kr. -  kr.                            187.937,84 kr.               -  kr.                            -  kr.                            -  kr.                              
Herborg Fritids- og Kulturcenter 5,74525 104.333,74 kr. -  kr.                            104.333,74 kr.               -  kr.                            -  kr.                            181.609,00 kr.               
Faster Aktivitetshus 5,31725 96.561,26 kr. 161.200,00 kr.              257.761,26 kr.               -  kr.                            -  kr.                            211.236,00 kr.               
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 54,6555 992.543,88 kr. 793.300,00 kr.              1.785.843,88 kr.            1.200.000,00 kr.          258.000,00 kr.              1.458.000,00 kr.            
Total 10.251.695,91 kr. 7.553.160,00 kr.          17.804.855,91 kr.          9.677.000,00 kr.          6.823.000,00 kr.          16.951.272,00 kr.          

730.160,00 kr.-              

Basistilskud 535.088,94 kr.              
Skolernes brug 913.500,00 kr.              
Lokaletilskud 958.000,00 kr.              
NYT TILSKUD 2.406.588,94 kr.          

Gældende model 2.548.000,00 kr.          

Difference -141.411,06 kr.

Gældende modelNy model

Tilskud til ROFI
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Bilag 2: Økonomisk rammeaftale på skolernes brug af haller 



Nuværrende tilskud Haltimer Svømmehal Omklædning Total Difference mellem ny model og gældende
Spjald Fritidscenter 645.000,00 kr. 683.760,00 kr. 38.760,00 
Spjald Skole 372.000,00 kr. 121.320,00 kr. 63.000,00 kr.
Spjald Specialcenter 74.400,00 kr. 40.440,00 kr. 12.600,00 kr.
Vorgod-Barde Hallen 223.000,00 kr. 188.500,00 kr. -34.500,00 
Vorgod Skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Bork Hallen 206.000,00 kr. 188.500,00 kr. -17.500,00 
Bork Skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Borris Hallen 211.000,00 kr. 188.500,00 kr. -22.500,00 
Borris skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Højmark Hallen 115.000,00 kr. 188.500,00 kr. 73.500,00 
Højmark skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
ROFI-Centret 648.000,00 kr. 913.500,00 kr. 265.500,00 
Ringkøbing skole 781.200,00 kr. 132.300,00 kr.
Rækker Mølle Hallen 189.000,00 kr. 188.500,00 kr. -500,00 
Rækker Mølle skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Ådum Hallen 97.000,00 kr. 188.500,00 kr. 91.500,00 
Ådum skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Hvide Sande Hallen 941.000,00 kr. 654.760,00 kr. -286.240,00 
Hvide Sande Skole 421.600,00 kr. 161.760,00 kr. 71.400,00 kr.

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 171.000,00 kr. 188.500,00 kr. 17.500,00 
Holmsland Skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.

Videbæk Idræts- og Fritidscenter 1.276.000,00 kr. 1.056.500,00 kr. -219.500,00 
Videbæk Skole 471.200,00 kr. 161.760,00 kr. 79.800,00 kr.
Fjelstervang skole 80.880,00 kr.
Vorgod skole 80.880,00 kr.
Nr. Vium-Troldhede skole 80.880,00 kr.
Faster Skole 80.880,00 kr.
Ungdomsskolen (dagskolen) 20.220,00 kr.

Troldhede Kultur- og Idrætscenter 173.000,00 kr. 188.500,00 kr. 15.500,00 
Nr. Vium-Troldhede skole 161.200,00 kr. 27.300,00 kr.
Tarm Idrætscenter 1.193.000,00 kr. 1.112.880,00 kr. -80.120,00 
Tarm skole 223.200,00 kr. 202.200,00 kr. 0,00 kr.
Skjernåskolen 40.440,00 kr.



Stauning skole 80.880,00 kr.
Kirkeskolen 161.760,00 kr.
Amagerskolen 80.880,00 kr.
Rækker Mølle skole 80.880,00 kr.
Bork Skole 80.880,00 kr.
Ådum Skole 80.880,00 kr.
Borris Skole 80.880,00 kr.
Lem Hallen 266.000,00 kr. 333.500,00 kr. 67.500,00 
Lem Stationsskole 285.200,00 kr. 48.300,00 kr.
Lem Svømmebad 96.000,00 kr. 161.760,00 kr. 65.760,00 
Lem Stationsskole 80.880,00 kr.
Højmark Skole 80.880,00 kr.
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 258.000,00 kr. 793.300,00 kr. 535.300,00 
Amagerskolen 24.800,00 kr.
Kirkeskolen 582.800,00 kr. 98.700,00 kr.
Skjernåskolen 74.400,00 kr. 12.600,00 kr.
Tim Hallen 230.000,00 kr. 362.500,00 kr. 132.500,00 
Tim Skole 310.000,00 kr. 52.500,00 kr.
Faster Aktivitetshus 0,00 kr. 161.200,00 kr. 161.200,00 
Faster Skole 161.200,00 kr.
Ikke fordelt 87.000,00 kr.
Rindum Kjærgaard 74.400,00 kr. 12.600,00 kr.

5.146.000,00 kr. 1.880.460,00 kr. 802.200,00 kr. 7.828.660,00 kr.
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Bilag 3: Oversigt over de nuværende aftaler 
 
  



Oversigt over driftstilskud mv. til Kulturcentre, idræts- og svømmehaller m.fl. for 2021

2021-niveau

Kulturcenter/Idrætshal/svømmehal Driftstilskud/r

entetilskud/re

novering

Driftstilskud 

svømmehal

Skolernes 

brug af 

haller

Tilskud i alt 

inkl. skolers 

brug

Særlige bemærkninger

Ringkøbing Svømmehal (Rofi) 1.580.000       

Videbæk Idræt-og Fritidscenter 1.415.000        1.100.000       1.295.000    3.810.000     Oplyst  ifm. kommmunesammenlægningen

Spjald Fritidscenter 558.000           140.000           655.000       1.353.000     

Hvide Sande Hallen 581.000           955.000       1.536.000     Oplyst  ifm. kommmunesammenlægningen

Idrætscentret i Tarm 1.367.000        1.211.000    2.578.000     Der foreligger ingen fordeling af tilskuddet mellem hallen og svømmehallen. Det er dog 

noteret, at tilskuddet på de 1,367 mio. kr. er nok til at drive svømmehallen

Lem Svømmehal 140.000           97.000         237.000         

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 4.018.416        262.000       4.280.416     Herudover tilskud til rengøring af foyer 423.029 kr.                                                        

Betaling for Skjern GF's klubhus og omklædning 435.309 kr.                              Husleje 

Musikskolen 424.843 kr.                                                                                                                                                                   

RSKC betaler modsat en husleje for arealer ejet af kommunen med 3.490.121 kr.    

Troldhede Kultur- og Fri. 296.000           176.000       472.000         

Vorgod-Barde Hallen 427.000           226.000       653.000         

Holmsland Hallen 192.000           174.000       366.000         

Vesterhavshallen 120.000           120.000         

Dejbjerglund Hallen 166.000           166.000         

Hoven Hallen 75.000             75.000           

Borris Hallen 214.000       214.000         

Bork Hallen 209.000       209.000         

Højmark Hallen 57.500         57.500           

Rækker Mølle Hallen 192.000       192.000         

Ådum Hallen 98.000         98.000           

Tim Hallen 233.000       233.000         

Lem Hallen 270.000       270.000         

ROFI 1.900.000        658.000       2.558.000     

Ringkøbing Vandrehjem 585.000           585.000         

Faster Aktivitetshus 227.000           227.000         

Hover Kultur- og Fritidscenter 62.000             62.000           

Herborg Fritids- og Kult 200.000           200.000         

Talentakademi 490.000           490.000         

DSI Tarm IF's Kunstgræsbane 40.000             40.000           

Skjern GF Fodbold - kunstgræsbane 40.000             40.000           

DSI RIF's Kunstgræsbane 40.000             40.000           

Spjald IF - kunstgræsbane 40.000             40.000           

Tilskud i alt 12.258.416      3.541.000       6.982.500    21.201.916   


