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Notat
om

Status på Kultur- og fritidsområdet i forbindelse med 
COVID-19

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet en status for COVID-19s 
betydning på kultur-, og fritids- og foreningsområdet i perioden fra den 11. marts 
til og med den 3. april 2020 samt forventede økonomiske konsekvenser frem til 
sommerferien.

Indledningsvis gennemgås økonomien/forbrug på de enkelte områder. Herefter føl-
ger et afsnit med en gennemgang af de enkelte love og bekendtgørelser udgivet i 
perioden. 

Økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19
Som følge af COVID-19-foranstaltningerne er der på kultur- og fritids- og forenings-
området følgende økonomiske konsekvenser:

 En række mindreindtægter på kommunale institutioner/lokaler. 
 Ny lov af 19. marts 2020 med virkning fra 9. april 2020 med efterfølgende be-

kendtgørelser om midlertidige foranstaltninger, giver åbner mulighed for, at ak-
tivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder på det folkeoplysende områ-
de. 

Mindreindtægter på Kultur- og Fritidsområdet:

Område 11. marts - 3. 
april

4. april-15. 
juni

i alt t. kr.

Udlejningslokaler -60.916 -136.008 -196.654
Musik- og Kulturskole,
Deltagerbetaling

-434.289 -541.290 -975.579

Baltoppen LIVE,
Billetindtægter

-50.000

Baltoppen LIVE.
Lokaleindtægter

-120.000

Forventede 
Mindreindtægter, t. kr.

-495.205 -575,282 - 1.342.233

BALLERUP KOMMUNE
  

Dato: 28. april 2020

Sagsid: 00.01.00-G01-6-20
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Kommunale tilskud på til det folkeoplysende område
Ballerup Kommune har udbetalt en række tilskud til aktiviteter og arrangementer, 
der helt eller delvis ikke kan gennemføres på grund af COVID-19. 

Aktivitetstilskud Beløb Konsekvens
I marts er der udbetalt 

aktivitetstilskud til 65 for-
eninger for børn og unge 

under 25 år for 2020.

3.346.809 kr. Hvis Ballerup Kommune 
ikke benytter mulighed 
for at frafalde aktivitets-
krav, skal foreningerne 
tilbagebetale tilskud sva-
rende til den periode, der 
ikke har været aktivitet.

Lokaletilskud – udgør 
75 pct. af lejeudgift

Beløb Konsekvens

Få foreninger har aflyste 
lejrture, hvor lejeudgiften 
ikke kan refunderes.

På baggrund af tilbage-
meldinger fra foreninger-
ne vurderes det, at udgif-
terne for aflyste lejre 
samlet er under 20.000 
kr.

Max 20.000 kr. 
(11. marts til 30. juni 2020)

Hvis Ballerup Kommune 
ikke benytter mulighed 
for at frafalde aktivitets-
krav, kan det få betyd-
ning for foreningernes til-
skud, svarende til de lejr-
ture, der ikke har været 
gennemført.

Spejdergrupper o.l. der 
har egne lokaler modta-
ger et årligt lokaletilskud, 
dog med et max beløb 
pr. aktivitetstime i lokalet 
i løbet af året.  

Det er pt. ikke muligt at 
beregne, om den enkel-
tes foreningstimetal i 
2020 bliver så lavt, at der 
får betydning for bereg-
ning af lokaletilskuddet 
for 2020. 

? Hvis Ballerup Kommune 
ikke benytter mulighed 
for at frafalde aktivitets-
krav, kan det få betyd-
ning for lokaletilskuddets 
størrelse.
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Kulturområdet/arrangementer 
En del af kulturarrangementerne har politisk fået bevilget tilskud til arrangementer.  
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har fået tilbagemeldinger fra nogle af ar-
rangørerne, der ikke forventer at benytte tilskuddet jf. det ansøgte på grund af af-
lyste arrangementer. Nogle af arrangørerne vil fremsende ny ansøgning om anven-
delse af bevilling på ændrede vilkår, hvis forsamlingsforbuddet ophæves. 

Bydelsarrangementspuljen 
Puljen har i 2020 et budget på 307.821 kr. Pr. 31. marts 2020 var der bevilget til-
skud for 160.080 kr. Der er et restbudget på 147.741 kr.

Ansøger Status Bevilget 
netto

Evt. ikke 
forbrugt

Musisk sam-
råd

Musik og Dans på Torvet aflyst. 

Vil søge om anvendelse af bevilling på 
ændrede vilkår, hvis forsamlingsregler-
ne ændres

93.840 93.840  

Skovlunde Lo-
kalråd

Skovlunde Byfest
afholdes i september

66.240

I alt 160.080 93.840

Kulturtilskudspuljen 
Puljen har i 2020 et budget på 414.679 kr. Pr. 31. marts 2020 var der bevilget til-
skud for 249.400 kr. Der er et restbudget på 165.279 kr.             

Ansøger Status Bevilget 
netto

Evt. ikke 
forbrugt

Brugerrådet 
Lautrup

Drift 01.01.20-30.06.21.
 
2 koncerter udskudt
1 Parkkoncert aflyst

82.800 20.000

Big Blue Band Swingtime koncert, underskudsgaranti.

Aflyst. Ingen udgifter. 
Søger igen med ny dato

9.200 9.200

Baldur Forårskoncert, underskudsgaranti. 

Aflyst. Ingen udgifter.

11.960 11.960

Kig og Lyt Bevilling uden ansøgning 45.000
Skovlunde Lo-
kalråd

Bevilling uden ansøgning 23.000

Ballerup Mu-
seum 

Fastelavn 4.600

Ballerup Jazz-
klub

Drift 18.400

Musik- og Kul-
turskole

Unge synger klassik 25.000

Ballerup 
Kunstforening

Drift 15.640

Måløv Musik-
forening

Drift 13.800

I alt 249.400 41.160
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Kunstpuljen
Puljen har i 2020 et budget på 298.298 kr. Pr. 31. marts 2020 var der bevilget til-
skud for 110.085 kr. 

Ansøger Beskrivelse Bevilget 
netto

Evt. ikke 
forbrugt

Himmel og Hav Skulptur ”Et kærligt skub mod 
fremtiden”

84.000

Børnehuset Val-
halla

Koret i Skoven 26.085

I alt 110.085 0

Børnekunstpuljen
Puljen har i 2020 et budget på 156.196 kr. Pr. 31. marts 2020 var der bevilget til-
skud for 156.196 kr.

Ansøger Beskrivelse Bevilget 
netto

Evt. ikke 
forbrugt

Budgetaftale 2019 Der reserveres fremadrettet to 
tredjedele af budgettet til musikal-
ske fripladser

104.131

Børnehuset di-
strikt Hedegården

Stjernestøv og Glimmerdrys 26.000

Børnehuset Sømo-
sen

Stjernestøv og Glimmerdrys 6.650

Børnehuset Val-
halla

Koret i Skoven 19.415

I alt 156.196 0
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§ 18-bevillinger i Ballerup Kommune
§ 18-puljen har et budget på 710.773 kr. Pr. 31. marts 2020 var det bevilget § 18-
milder for ca. 300.000 kr. Der er et restbudget på 404.580 kr.  

Ansøger Status Bevilget 
netto

Evt. ikke 
forbrugt

Danske Døvblinde Ingen aktiviteter pt            
3.363 

Astma-Allergiforeningen lejren er udskudt til 2021              
6.208 

Brohusklubben Ingen aktiviteter pt             
8.834 

Folkekirkens Nødhjælp Gen-
brugsbutik

Turen er udskudt til 2021          9.506 

Bedre Psykiatri lokalafdelin-
gen

Aktiviteter i form af fysiske møder er 
udskudt, telefonkæde oprettet

         
59.760 

Fitfor Kids Aktiviteter i form af fysiske møder er 
udskudt, telefonkæde oprettet, træ-
ning via nettet

           
33.950 

Døveforeningen af 1866 Ingen aktiviteter pt           
9.700 

LMS Ingen fysiske møder, telefonrådgiv-
ning kører

       29.100 

Mødrehjælpen lokalafdeling Udsat til efter epidemien             
25.866 

Sind lokalafdeling Ingen fysiske aktiviteter, telefonkæde 
oprettet

            
15.632 

Børns Vilkår Særlig rådgivning på telefon og nettet 
om børn og Covid-19

          
67.900 

Den Boligsociale Fond Kører da det er en net-rådgivning          
24.250 

Scleroseforeningens lokalaf-
deling

Fysiske aktiviteter udskudt             
4.850 

Vågetjenesten Ballerup, Her-
lev

Ingen aktiviteter pt                
7.275 

I alt 306.193 0
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Udlejningslokaler 
Ballerup Kommune har 8 udlejningslokaler, som har meget forskellige størrelser og 
priser. Priserne varierer fra kr. 1.050,00 til kr. 6.280,00 pr. lejeperiode. Lokalerne 
er delvis anvist gratis til foreninger samt lejet ud til private borgere og virksomhe-
der.  

Periode Aflysninger/genbookinger Beløb

11. marts – 3. april 
2020

29 annulleringer -60.916 kr.

4. april - 31. maj 
2020

68 annulleringer
19 genbookninger

-188.368 kr.
52.360 kr.

I alt mindreindtægt -196.654 kr.

Kulturinstitutionerne 
Reehs Baghus og Baltoppen Live har fået flyttet de fleste koncerter og lignende ar-
rangementer. Gæsternes billet gælder til den nye dato. Er en gæst forhindret denne 
dag, gives pengene retur.  

Reehs Baghus 
Forventer på nuværende tidspunkt ikke udgifter eller mindreindtægter forbundet 
med Covid 19-situationen. 

Baltoppen Live
Baltoppen Live har mindreindtægter i perioden 11. marts – 15. juni 2020 på følgen-
de områder: 

Billetindtægter -50.000 kr.
Lokaleindtægter -120.000 kr.

I alt -170.000 kr. 

Ballerup Musik- og Kulturskole 
På musik- og kulturskoleområdet mangler kommunerne fortsat at høre fra regerin-
gen om, hvorvidt musikskoleundervisningen skal kompenseres via tilbagebetaling af 
deltagerbetalingen

Det skal bemærkes, at Ballerup Musik- og Kulturskole i nedlukningsperioden har 
forsøgt undervisningen realiseret via virtuel musikundervisning.

Med baggrund i tal for opkrævning i 2019, anslås mindreindtægten, såfremt delta-
gerbetalingen skal tilbagebetales, til:

Periode Tilbagebetaling af deltagerbetaling
11. marts – 22. marts 2020 -164.032 kr.
11. marts – 3. april 2020 -434.289 kr.
11. marts – 15. juni -975.579 kr.
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Kultur-, og fritids- og foreningsområdet – 
love og bekendtgørelser

Det folkeoplysende område

På det folkeoplysende område er der meldt følgende økonomiske hjælpeforanstalt-
ninger ud:

Lov nr. 241 af 19. marts 2020 ”Midlertidige foranstaltninger på børne- og undervis-
ningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til 
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”.

Med loven har kulturministeren fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer 
eller fraviger Folkeoplysningsloven.

Kulturministeriet skriver:
”For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til forenin-
ger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. 
DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer 
kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i 
udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulig-
hed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale 
tilskud.”

”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende 
virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” den 
30. marts 2020.

I bekendtgørelsen hedder det bl.a. om den folkeoplysende voksenundervisning: 

”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbeta-
le dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslo-
vens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervis-
ning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysen-
de voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for forenin-
ger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 
24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og an-
dre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplys-
ningsloven kan således fraviges i perioden.”

Bekendtgørelsen er den 17. april 2020 fulgt af ”Bekendtgørelse nr. 446 om ud-
møntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeop-
lysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19”, hvori af-
tenskolerne har mulighed for at søge op til 90 pct. af tabt deltagerbetaling tilknyttet 
kurser og aktiviteter for perioden den 9. marts til og med den 8. juni. Der er ansøg-
ningsfrist til puljen den 22. juni 2020. 

I forhold til de folkeoplysende foreninger, er opmærksomheden særligt rettet mod 
det forhold, at loven åbner op for, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud 
frafalder. 
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Den 7. april 2020 blev der udmeldt ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale 
idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som følge 
af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger. 
Kulturministeriet meldte før påske ud, at der er afsat 50 mio. kr. til idrætsforenin-
gerne i Danmark. Midlerne skal blandt andet gå til at kompensere foreninger for af-
lyste stævner/arrangementer med under 500 deltagere, hvor der allerede er afholdt 
udgifter til planlægning samtidig med, at de forventede indtægter fra arrangemen-
tet ikke kan realiseres.

Kulturministeriet skriver blandt andet:
”Regeringen og aftalepartierne vil yde et ekstraordinært tilskud til de lokale idræts- 
og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger 
oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af 
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

De mange lokale idræts- og spejderforeninger udgør en stor del af det frivillige, fol-
keoplysende arbejde i Danmark, som findes i hele landet og primært er baseret på 
frivillig arbejdskraft. De lokale idræts- og spejderforeningernes likviditet er presset 
som følge af nedlukningen af al aktivitet under COVID-19, og foreningerne står 
over for en kommende periode, hvor deres mange grundlæggende basisaktiviteter 
for flere millioner danskere i de lokale idræts- og spejderforeninger er mindsket og 
nedskaleret. 

Der er tidligere indgået aftale om en hjælpepakke til blandt andet folkeoplysende 
foreninger, som via ny bekendtgørelse giver den fornødne hjemmel til, at kommu-
nerne fortsat kan udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende fore-
ninger herunder idræts- og spejderforeninger. 

Men mange lokale idræts- og spejderforeninger har aflyst eller udskudt mindre ar-
rangementer, fodboldskoler, spejderstævner, motionsløb etc., men har allerede af-
holdt udgifter til planlægning og får samtidig ikke de forventede indtægter fra ar-
rangementet mv. Dertil kommer evt. tilbagebetaling af deltagergebyr. 

Endvidere har nogle lokale foreninger også faste udgifter til deres faciliteter og for-
brugsudgifter. Det indebærer en forøget risiko for, at hverdagens fællesskaber i 
idræts- og spejderforeninger ikke kan have samme omfang efter Coronakrisen i en 
periode, hvor Danmark netop skal investere i at få hverdagens fællesskaber til at 
fungere igen, så vi igen kan stå sammen. 

Derfor er aftalepartierne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til 
lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som 
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Midlerne skal gå til: - 
lokale idræts- og spejderforeninger, og - fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest 
ramt som følge af COVID-19 af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre 
arrangementer med under 500 deltagere. 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer 
på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Fir-
maidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 
mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til 
DUF øremærket spejderne. 
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Der er enighed blandt partierne om, at det er Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og 
DGI samt DUF, der fastsætter de nærmere konkrete ansøgningskriterier i forhold til 
puljernes formål, jf. aftalen. DIF og DGI forpligtes derudover til at administrere an-
søgninger fra lokale foreninger inden for den selvorganiserede idrætsområde, ud-
satteidrætten og esport. Behovet i det lokale idræts- og spejderliv evalueres senest 
medio maj 2020.”.

Med baggrund i denne udmelding, har administrationen opfordret foreningerne til at 
holde øje med udmeldinger om disse puljemidler inden for foreningernes respektive 
organisationer og via hjemmesider og nyhedsbreve, såfremt foreninger har arran-
gementer/stævner, der påvirkes af COVID 19-situationen.

Kommunale tilskud på det folkeoplysende område i 
Ballerup Kommune

Aktivitetstilskud
Idet der i Ballerup Kommune udbetales støtte til foreningerne hørende under Folke-
oplysningsloven i marts måned, har administrationen allerede udbetalt aktivitet-
stilskud til foreningerne for 2020. I alt er der fordelt 3.346.809 kr. til 65 foreninger.

Uddannelsestilskud 
Der er ikke udbetalt uddannelsestilskud i perioden.

Lokaletilskud - udgør 75 pct. af lejeudgift
Nogle få foreninger har måtte aflyse planlagte lejrture med kort varsel og oplever 
at udlejer ikke refunderer leje. Her vil der være et behov/ønske om at modtage lo-
kaletilskud, selvom der ikke har været en egentlig aktivitet. 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer på baggrund af de foreløbige til-
bagemeldinger, at foreningernes udgifter til aflyste lejre samlet er under 20.000 kr. 

De af kommunens spejdergrupper o.l. der har egne lokaler, modtager et årligt loka-
letilskud. Tilskuddet ydes som 75 pct. af årets driftsudgifter (el, vand, varme, ren-
ter af kreditforeningslån, almindelig vedligeholdelse m.v.) dog med et maks. beløb 
pr. aktivitetstime i lokalet i løbet af året. 

Det er ikke for nuværende muligt at beregne, om den enkelte forenings timetal i 
2020 bliver så lavt, at det kan få betydning for beregning af lokaletilskuddet for i 
år.

Kulturområdet
Ud over de stævner og arrangementer de folkeoplysende foreninger står for, er der 
i Ballerup Kommune en række kulturarrangementer. Disse arrangementer falder 
uden for puljen til de lokale idræts- og spejderforeninger og administrationen følger 
nøje med i anvisninger fra de statslige myndigheder - her afventes særligt hvad der 
sker omkring forsamlingsantallet. 

En del af kulturarrangementerne har politisk fået bevilget tilskud til arrangementer.  
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har fået tilbagemeldinger fra nogle af ar-
rangørerne, der ikke forventer at benytte tilskuddet jf. det ansøgte på grund af af-
lyste arrangementer. 

Nogle af arrangørerne vil fremsende ny ansøgning om anvendelse af bevilling på 
ændrede vilkår, hvis forsamlingsforbuddet ophæves (se nedenfor). 
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Endelig har andre foreninger fået bevilget driftstilskud over kulturpuljen, og har 
dermed ikke modtaget bevillinger til aflyste arrangementer. 

Den 18. april 2020 har kulturministeren og aftalepartierne besluttet, at kompensa-
tionsordningen til arrangører på kultur- og fritidsområdet forlænges, så den nu 
dækker perioden fra 6. marts til og med 31. august 2020 og udvides til at omfatte 
arrangementer med flere end 350 deltagere.

Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:

 Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- 
og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.

 Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at 
finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegiven-
heder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode 
på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et 
arrangement afholdes.

Ordningen udvides også til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af 
større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-
nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsent-
ligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19. Der er 
afsat 1,7 mia. kr. ekstra til hjælpepakken.

KL har udtrykt behov for en afklaring af detaljer vedr. ansøgning og udmøntning af 
midlerne, herunder nærmere bestemmelser af hvilke typer af gentagne arrange-
menter, der sigtes til, samt hvordan deltagerantallet skal opgøres og vil kontakte 
Kulturministeriet for nærmere information.

Baltoppen Live har meddelt, at der ikke er aflyst arrangementer med over 350 gæ-
ster.

Frivillige sociale foreninger
På det frivillige sociale område er der også meldt økonomiske hjælpeforanstaltnin-
ger ud:

Den 7. april 2020 vedtog et bredt politisk flertal ”Hjælpepakke til sociale organisa-
tioner".

På baggrund af hjælpepakkens punkt 6 har der været følgende udmelding: 

Den 9. april 2020 blev der udmeldt "Nødpulje til kompensation for aflyste arrange-
menter" til civilsamfundsorganisationer. Der er afsat 4,85 mio. kr. i 2020

I hjælpepakkens punkt 8 fremgår det, at der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til en 
kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer

Hjælpepakke til sociale organisationer
Fra centralt hold er der kort inden påske aftalt en hjælpepakken til de sociale orga-
nisationer. Aftalen består af 8 punkter, hvor Socialstyrelsen står for at håndtere til-
tag 1, 2, 4, 6 og 8:
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1. Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige 
pulje til lønkompensation uanset niveau for offentlig støtte.

2. Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for 
kompensation for faste udgifter uanset niveau for offentlig støtte.

3. Kommunerne kan fortsat betale for socialøkonomiske virksomheder, der driver 
tilbud efter servicelovens § § 103 og 104

4. Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra 
staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af COVID-19. Der opfor-
dres til, at fonde og kommuner m.fl., som yder samme former for tilskud, overvejer 
samme linje.

5. Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche 
organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under COVID-19.

6. Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan ud-
betales kompensation i en længere periode.

7. Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds COVID-19 relaterede ek-
straudgifter situation kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke 
kan afholde deres COVID-19-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige 
driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.

8. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige so-
ciale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til blandt andet sår-
bare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt 
hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde 
igennem de generelle ordninger. Der ydes kun støtte for udgifter, som ikke dækkes 
af andre kompensationsordninger mv., og hvor der er tale om et konkret behov 
som følge af COVID-19.

Nødpulje til kompensation for aflyste arrangementer 
Ligesom tilfældet er på det folkeoplysende område, så er der på dette område også 
udmeldt en nødpulje til civilsamfundsorganisationer til dækning af økonomiske om-
kostninger ved aflysning af arrangementer som følge af COVID 19-situationen.

Ansøgerkredsen omfatter både frivillige sociale organisationer og handicaporganisa-
tioner. Enkeltpersoner er dog ikke omfattet af ansøgerkredsen. Der er løbende an-
søgning indtil, der ikke er flere midler i puljen.

Formålet med nødpuljen er at sikre, at civilsamfundsorganisationer ikke efterlades 
med en stor økonomisk regning som følge af aflyste arrangementer på grund af 
COVID-19-foranstaltningerne.

Organisationerne kan ansøge om at få kompenseret et beløb, der svarer til deres 
udgifter, dog højst 100.000 kr. Det er en forudsætning for at opnå kompensation, 
at udgifterne ikke kan dækkes på andre måder. Ansøgere må fx ikke kunne opnå 
refusion fra en evt. hovedorganisation eller fra andre COVID-19-kompensationsord-
ninger.

Arrangementet skal have haft en afholdelsesdato i perioden 12. marts til 31. juli 
2020. Aftalen om arrangementet skal være indgået senest 11. marts 2020, og af-
lysningen skal være meddelt fra samme dato og frem.
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Der er afsat 4,85 mio. kr. i 2020. Ansøgning sker til Socialstyrelsen. Læs mere på 
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/pulje-nodpulje-til-kompensation-for-afly-
ste-arrangementer

Den 25. april 2020 indgik alle Folketingets partier ”Aftale om initiativer for sårbare 
og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19”. Den aktuelle situation med 
COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og 
mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den 
sociale isolation og en forandret hverdag.

Derfor har alle Folketingets partier indgået aftale om en række initiativer, der skal 
hjælpe de sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen.

Aftalen indeholder tre hovedelementer: 

1. Etablering af tre partnerskaber
2. Øvrige initiativer til udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med 
handicap
3. Genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.

Aftalen kan læses her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/alle-partier-
indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper/

1) Partnerskaber
Der etableres tre nye partnerskaber, der under hele genåbningen kan medvirke til 
at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel hos de 
udsatte grupper.

Der nedsættes følgende tre partnerskaber: 

Partnerskab for udsatte børn og unge: I partnerskabet om udsatte børn og unge in-
viteres følgende aktører til at deltage: Red Barnet, Børns Vilkår, De Anbragtes Vil-
kår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Er-
hverv, KFUM's Sociale Arbejde, Dansk Røde Kors inkl. Ungdommens Røde Kors, Blå 
Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Mødrehjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens 
Korshær, KL, Danske Regioner, Civilsamfundets Brancheforening, Partnerskabet 
Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Organisationen af Danske Museer/ Det Nationale 
Netværk af Skoletjenester og Danmarks Biblioteksforening. 

Red Barnet, Børns Vilkår samt Dansk Røde Kors inviteres til at agere som facilitator 
for partnerskabet.

Partnerskab for udsatte voksne: I partnerskabet for udsatte voksne inviteres  føl-
gende aktører til at deltage: Rådet for Socialt Udsatte (som dækker socialt udsat-
hed bredt), KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, KFUK's 
Sociale Arbejde, Frelsens Hær, Hus Forbi, SAND, Landsforeningen af Væresteder, 
SIND, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Danmarks Almene Boliger (BL), Selveje 
Danmark, KL, Danske Regioner, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), 
Dansk Live samt Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). 

Rådet for Socialt Udsatte inviteres til at agere som facilitator for partnerskabet.

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/pulje-nodpulje-til-kompensation-for-aflyste-arrangementer
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/pulje-nodpulje-til-kompensation-for-aflyste-arrangementer
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/alle-partier-indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/alle-partier-indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper/
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Partnerskab på handicapområdet: I partnerskabet om handicapområdet inviteres 
følgende aktører til at deltage: Danske Handicaporganisationer, Udviklingshæmme-
des Landsforbund, Dansk Røde Kors, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk So-
cialrådgiverforening, FOA, Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Dansk Handicap 
Idræts-Forbund, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, DUF, Folkebevægelsen mod 
ensomhed, Foreningen af Folkehøjskoler (FFD), Nota (Danmarks Blindebibliotek), 
KL og Danske Regioner. Danske Handicaporganisationer og Socialpædagogernes 

Landsforbund inviteres til at agere som facilitator for partnerskabet. 2 Øvrige inter-
essenter og organisationer kan efter aftale tilknyttes partnerskaberne, hvis de øn-
sker konkret at byde ind med ressourcer, viden og aktiviteter.

2) Øvrige initiativer til udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med 
handicap
Der er i aftalen afsat 5 mio. kr. i 2020 til en pulje, som frivillige sociale foreninger, 
idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, 
højskoler og kulturinstitutioner, som afholder ferieophold for målgruppen, kan søge 
om. Midlerne skal støtte ferieophold, endagsudflugter eller musik- og kulturarran-
gementer for familier, børn og unge i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinter-
en 2020/2021. 

3)Genoptagelse af aktiviteter på det sociale område
Der er enighed blandt partierne om, at private og kommunale tilbud bør prioritere 
at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos 
borgerne, særligt hos de grupper, som har været særligt hårdt ramt af restriktioner 
og generel nedlukning. 

§ 18-bevillinger i Ballerup Kommune
§ 18-puljen har et budget på 710.773 kr. Pr. 31. marts 2020 var det bevilget § 18-
milder for ca. 300.000 kr. Der er et restbudget på 404.580 kr.  

Foreningernes tilbagemeldinger til Center for Skoler, Institutioner og Kultur er ge-
nerelt, at foreningerne forventer at benytte § 18-tilskuddet, når aktiviteterne kan 
starte op igen. 

Tilbagemeldingen fra nogle foreninger har været, at der er behov for ekstra midler, 
hvis aktiviteter skal starte op jf. de nuværende retningslinjer omkring COVID-19 til 
indkøb af fx værnemidler eller leje af en ekstra bus, så afstandskravet overholdes i 
forbindelse med busture til udflugter mv.

Den netop indgåede aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindel-
se med COVID-19 åbner mulighed for, at foreninger kan søge tilskud til afholdelse 
af endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer, så de arrangementer der 
er bevilget via § 18-puljen kan afholdes. 

Det betyder i praksis at det typisk vil være hovedorganisationen som vil søge på de 
respektive lokalafdelingers vegne.

Udlejningslokaler 
Ballerup Kommune har 8 udlejningslokaler, som har meget forskellige størrelser og 
priser. Priserne varierer fra kr. 1.050,00 til kr. 6.280,00 pr. lejeperiode. Lokalerne 
er delvis anvist gratis til foreninger samt lejet ud til private borgere og virksomhe-
der.  
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I lejeperioden fra den 11. marts 2020 til den 3. april 2020 har der været 29 annul-
leringer af arrangementer med betaling og 5 arrangementer uden betaling i de 8 
udlejningslokaler. Arrangementerne uden betaling er blandt andet Ældre Bridge, 
Måløv Bylaugs musikaftener og Reehs Baghus arrangementer. 

De 29 annulleringer beløber sig til i alt 60.916 kr. Nogle af disse bookinger har væ-
ret genbookede i juni, men er nu aflyst igen. 

Bookingerne i denne periode er ikke konfirmationer, generalforsamlinger eller for-
års bryllupper, så kunderne afventer COVID-19-situationen og har derfor ikke book-
et på ny. 

I lejeperioden fra den 4. april 2020 til den 31. maj 2020 har der været 77 annulle-
ringer – 9 uden betaling og 68 med betaling. 

De 68 annulleringer beløber sig i alt til 188.368 kr. I denne lejeperiode ligger kon-
firmationer, generalforsamlinger og forårsbryllupper m.m., så derfor har der været 
19 genbookinger af konfirmationer i september måned 2020 til i alt 52.630 kr. 

Bryllupper og generalforsamlinger er ikke genbooket, men udsat på ubestemt tid. 

Ballerup Kommune har derfor – indtil videre- haft et indtægtstab på 135.738 kr. for 
perioden 4. april 2020 til den 31. maj 2020.

Samlet er indtægtstabet for udlejningslokaler i perioden 11. marts – 31. maj pr. ul-
timo april måned på 196.654 kr.

Periode Aflysninger/genbookinger Beløb
11. marts – 3. april 
2020

29 annulleringer -60.916 kr.

4. april - 31. maj 2020 68 annulleringer
19 genbookninger

-188.368 kr.
52.360 kr.

I alt mindreindtægt -196.654 kr.

Regler for Ballerup Kommunes udlejninger
Regler for Ballerup Kommunes udlejninger er, at der kan annulleres lejemål 2 må-
neder før arrangementsdato og lejebeløbet returneres. Er der mindre end 2 måne-
der til lejemålet, skal hele lejebeløbet betales. 

Kulturinstitutionerne 
Reehs Baghus og Baltoppen Live har fået flyttet de fleste koncerter og lignende ar-
rangementer. Gæsternes billet gælder til den nye dato. Er en gæst forhindret denne 
dag, gives pengene retur.  

Reehs Baghus 
Forventer på nuværende tidspunkt ikke udgifter eller mindreindtægter forbundet 
med corona-situationen. 
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Baltoppen Live
Baltoppen Live har mindreindtægter i perioden 11. marts – 15. juni 2020 på følgen-
de områder: 

Billetindtægter -50.000 kr.
Lokaleindtægter -120.000 kr.

I alt -170.000 kr. 

Ballerup Musik- og Kulturskole 
På musik- og kulturskoleområdet mangler kommunerne fortsat at høre fra regerin-
gen om, hvorvidt den manglende undervisning skal kompenseres via tilbagebetaling 
af deltagerbetalingen

Det skal bemærkes, at Ballerup Musik- og Kulturskole i nedlukningsperioden har 
forsøgt undervisningen realiseret via virtuel musikundervisning.

Med baggrund i tal for opkrævning i 2019, anslås mindreindtægten, såfremt delta-
gerbetalingen skal tilbagebetales, til:

Periode Tilbagebetaling af deltagerbetaling
11. marts – 22. marts 2020 -164.032 kr.
11. marts – 3. april 2020 -434.289 kr.
11. marts – 15. juni -975.579 kr.


