Regler for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune

Denne vejledning beskriver regler og bestemmelser gældende for lokaletilskud til
folkeoplysende foreninger der selv ejer eller lejer lokaler samt lejrpladser.
Folkeoplysningsloven, med tilhørende lovbekendtgørelse, danner baggrund for Næstved Byråds
vedtagelse af en lokal tilskudsordning for lokaletilskud.
Ansøgningsskemaer og øvrige nødvendige blanketter kan hentes på
http://foreningsportalen.naestved.dk
Godkendte foreninger, som tidligere har fået lokaletilskud, modtager oplysninger om regler og
frister i forhold til ansøgning i første kvartal af året.
Ansøgningsfrist for lokaletilskud er 1. april.
Hvilke foreninger kan søge om lokaletilskud?
Foreningen skal være godkendt af Næstved Kommunes Folkeoplysningsudvalg for at være
berettiget til lokaletilskud efter loven.
Der ydes ikke lokaletilskud til nye lejemål af ejede eller lejede lokaler til den folkeoplysende
voksenundervisning, hvis der kan anvises et egnet offentligt undervisningslokale.
Der ydes ikke tilskud til den folkeoplysende voksenundervisnings leje af kontorlokaler.
Der ydes ikke lokaletilskud til nye lejemål af ejede eller lejede lokaler til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde, hvis der kan anvises et egnet offentligt undervisningslokale.
Hvilke krav stilles til lokaler for at opnå støtte?




Det enkelte lokale eller den enkelte lejrplads skal skønnes egnet til det formål, som
foreningens virksomhed har.
Det fremgår af Folkeoplysningsloven at lokaler, hvortil der søges lokaletilskud, skal
være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.
Lokaler skal være privatejede, hvilket betyder at lokalet skal tilhøre en eller flere
private ejere. Lokalet kan ligeledes tilhøre en forening, en selvejende institution eller
lignende, hvor den pågældende ledelses private interesser har hovedvægten.

Hvilke udgifter er tilskudsberettigede?
1) Udgifter til foreningers ejede lokaler og lejrpladser
Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven:






Renter af prioritetsgæld og bidrag til reserve- og administrationsfond, men ikke til
afdrag på gæld.
Ejendomsskatter
Afgifter vedrørende ejendommen – kloak, renovation, skorstensfejning samt
vandafgifter
Forsikringer af ejendommen – normal brand, vandskade, ansvar, husbukke, svamp og
glasforsikringer. Dog ikke løsøreforsikring og almindelig ansvarsforsikring.
Almindelig vedligeholdelse – opvarmning, el, rengøring og evt. fornødent tilsyn.
Udgifter med karakter af forbedringer og til vedligeholdelse af udendørsanlæg, bortset
fra lejrpladser, ydes der ikke tilskud til.

2) Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven:




Det aftalte/godkendte lejebeløb
Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten.
Udgifter til varme, el, vand rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Fællesbestemmelser vedrørende nr. 1 og 2
Inden beregning af lokaletilskud fradrages for eventuelle leje- og fremlejeindtægter.
Fradrag for leje- og fremlejeindtægter foretages dog kun, hvis disse overstiger afdrag på
prioritetsgæld.
Følgende lokaleudgifter er ikke tilskudsberettigede:
A) Offentlige arrangementer, hvor der opkræves entre.
B) Arrangementer hvor hovedformålet er afholdelse af spil – andespil, bingo eller lign.,
hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen
Der ydes ikke tilskud til gebyrbetaling vedrørende kommunale lokaler eller foreningens
egenbetaling på 20 % ved benyttelse af selvejende haller.

Hvad er tilskuddets størrelse?
Næstved Kommune har fastsat følgende regler for lokaletilskud til foreningers godkendte
driftsudgifter til lokaler og lejrpladser som foreningerne selv ejer eller lejer:


Til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, ydes der tilskud med
75 % af den godkendte udgift.



Til de frivillige folkeoplysende foreninger ”idræt, spejdere, ungdomsorganisationer”,
ydes tilskud med 80 % af den godkendte udgift. Der ydes ikke tilskud til medlemmer
over 25 år, dog undtaget medlemmer over 25 år som samtidig er ledere og/eller
instruktører.

Der er fastsat maksimerede tilskudsordninger for leje af kommercielle lokaler som A-bowling i
Næstved, Næstved Gokartklub og Ridecentre.
Tilskud til leje af selvejende idrætshaller, med hvem Næstved Kommune har indgået aftale
med, ydes med 80 % af hallens timepris. Her foretages ikke fradrag for medlemmer over 25
år. Foreningerne skal ikke søge tilskud til denne udgift, der hvor foreningen kun opkræves
egenbetalingen på 20 % fra hallen.

Hvordan godkendes og udbetales lokaletilskud til foreningen?







På ansøgningsskemaet opgøres de tilskudsberettigede driftsudgifter pr. 31.12. i det
netop afsluttede regnskabsår.
Dokumentation, kopi af fakturaer/kvitteringer vedlægges, idet bilagene skal være
ordnet og sammentalt i grupper i forhold til opdelingen på ansøgningsskemaet.
Kultur- og Fritidsafdelingen behandler de indkomne ansøgninger og fremsender
afgørelse på ansøgningen til foreningen.
Lokaletilskuddet forventes udbetalt i maj og juni måned til foreningens Nem konto
Folkeoplysningsudvalget får efterfølgende en orientering.
Tilskud til leje af lokaler i de selvejende haller, udbetales direkte til den enkelte hal
månedsvis bagud, efter indsendt faktura fra hallerne til Fritidsafdelingen.
Kan en forening anmode om a conto udbetaling





Foreninger hvor særlige forhold vanskeliggør afholdelsen af en stor lokaleudgift kan
ansøge om udbetaling af a conto beløb.
Ansøgning indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen sammen med dokumentation for
lokaleudgift.
Et udbetalt a conto beløb modregnes i foreningens udbetaling i forbindelse med
slutafregning i maj/juni måned.
Hvor kan foreningen få hjælp til ansøgningen?

Finder foreningen, at denne vejledning giver anledning til spørgsmål kan forespørgsler altid
rettes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved mail
kulturogfritidsafd@naestved.dk eller på tlf. 55 88 30 20.

