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Undersøgelse af i hvor høj grad kommunerne bruger 25 års-reglen til at 
reducere udgiften til lokaletilskud i henhold til lov om støtte til 
folkeoplysning 
 

Det primære formål med folkeoplysningsloven på foreningsområdet er at yde 

støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt at stille offentlige 

faciliteter vederlagsfrit til rådighed. Da kommunerne naturligvis ikke kan stille 

faciliteter til rådighed for alle typer af aktiviteter, er der samtidigt indføjet en 

bestemmelse om, at kommunerne skal yde tilskud til en del af driftsudgifterne, 

såfremt foreningen selv ejer, eller lejer, lokaler. Det fremgår af loven, at 

omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes 

forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede 

deltagerantal. Hvis en kommune ønsker at reducere lokaletilskuddet til 

foreninger, der har voksne medlemmer over 25 år, kan man således benytte 25 

års-reglen som et “håndtag”, der giver mulighed for at nedsætte tilskuddet. 

 

En ulempe ved denne regel er, at en forening kan få reduceret lokaletilskuddet, 

alene fordi den får flere medlemmer over 25 år. Der er således intet incitament 

for den til at igangsætte aktiviteter for voksne. Tværtimod presses foreninger 

med voksne medlemmer til at forsøge at oprette selvstændige voksenforeninger 

for at forhindre, at tilskuddet til børn og unge reduceres. 

 

I denne undersøgelse har vi gennemgået alle landets kommuners 

lokaletilskudsordninger med henblik på at få et overblik over, hvor mange 

kommuner der anvender 25 års-reglen. Materialet er blevet indsamlet via de 

kommunale websites samt ved en direkte kontakt til relevante medarbejdere i 

kommunerne. 
 

 



 

  Procentsats     Gradueret Budget-
afhængig 

Anden model Overvejer  
ændringer 

    > 25år over 
10% = træk 

> 25år 
forholds-                           
mæssigt = 
træk 

Alder Lokale/hal Foreningstype 

      

Albertslund Kommune 75%   

 
          

Allerød Kommune 65%                 

Assens Kommune 

70%            

Ingen 25-
års-regel 

  

Ballerup Kommune 75%   

 
          

Billund Kommune 50%-85% 

    

>25år over 75% = 50% 
tilskud                   >25år 
51-74% = 65%  
tilskud         >25år max 
50% = 85% tilskud 

          

Bornholms Kommune 75% 

De første 33% 
af > 25 år 
modregnes 
ikke. 

  

Tilskuddet reduceres 
procentvis ift. andel af 
aktivitetsmedl. over 25 år. 

    

V. afregning af tilskud 
til-      passes mod-      
regnings-   procent ift. 
Budget-      rammen. 

    

Brøndby Kommune 65%    
 

          

Brønderslev Kommune 

75%     
6 børn giver 1 voksen fri 

          

Dragør Kommune 65%             Kun < 25 år   

Egedal Kommune 65%   

 
          

http://www.albertslund.dk/Borger/FritidKulturOgIdraet/Foreningsliv/Foreningsservice/TilskudOversigt/Lokaletilskud.aspx
http://booking.alleroed.dk/NetInterBook/
http://www.assens.dk/Kultur-Fritid-og-Turisme/Tilskud-til-Foreninger.aspx
http://www.ballerup.dk/borger/kultur-fritid/retningslinier-lokaletilskud
http://www.billund.dk/cms/site.aspx?p=2043&filter=Driftstilskud%20til%20lokaler%20og%20lejrpladser
http://www.brk.dk/borger/kultur-fritid/folkeoplysning/sider/default.aspx
http://booking.brondby.dk/netinterbook/
http://www.bronderslev.dk/Fritid/TilskudOgStotteordninger/LokaleOgAktivitetstilskud.aspx
http://www.dragoer.dk/page305.aspx
http://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-og-retningslinjer/tilskud-til-boern-og-unge-aktiviteter
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Esbjerg Kommune 

75%-
96,5% 

  

> 25år udgør 
over 
halvdelen af 
foreningens 
medl. = træk 
i tilskuddet 
på 75% 

    

Primære foreninger = 96,5% 
i tilskud; Foreninger m. 
reduceret tilskud (ride-, 
golf-, dartklubber etc.) 75% 
i tilskud + aldersregulering; 
fitness 96,5%; nye 
foreninger m. reduceret 
tilskud (fx billard, jagt, 
folkedans, foto etc.) 75% 

    

Gælder fra 1/1 
2014 

Fanø Kommune 65%                

Favrskov Kommune 65%                

Faxe Kommune 85% 

          

%-sats for > 25 år 
fastsættes, når 
budgettet er fratrukket 
til-       skud til de under 
25 år. 

    

Fredensborg Kommune 

100%       

V. leje af udenbys lokaler 
65 % i tilskud 

  

Maksimalt det af 
kommunen afsatte 
budget 

Ingen 25-
års-regel 

  

Fredericia Kommune 65%   
min. 10% 
over >25år             

Frederiksberg 
Kommune 65%-100%                

Frederikshavn 
Kommune 75%              

Gælder fra 1/1 
2014 

Frederikssund 
Kommune 65%                

Furesø Kommune 75% 
  

 for >25år og 
< 60år

 

V. haller, lejrpladser nedsættes 
for alle over 25 år 

    

Målgruppe for 

tilskud: 25 
& >60år   

FaaborgMidtfyn 
Kommune 

65% 

    

Tilskud for >25år nedsat til 
halvdelen af den %-sats, som 
foreningens medl. > 25år udgør. 

          

Gentofte Kommune 75%                

http://booking.esbjergkommune.dk/netinterbook/
http://www.fanoe.dk/frameset/run_frame.asp?RoomID=128&LangRef=1&Area=&topID=&ArticleID=5338&MenuID=133&moduleid=&Template=../templates/template_2.asp&ExpandID=1606&globallangref=
http://www.favrskov.dk/site.aspx?MenuID=211&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=5549&expandID=1980&moduleID=&ParentID=5546
http://www.faxekommune.dk/lokaletilskud-0
http://www.fredensborg.dk/foreninger+og+erhverv/foreninger/tilskud++til+foreningerne/ans%c3%b8gningsskemaer
http://www.fredericia.dk/Fritid/Sider/Tilskud-til-foreninger.aspx
http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/Fritidsliv/Foreninger/Ordinaere-tilskud-for-godkendte-foreninger.aspx
http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/Fritidsliv/Foreninger/Ordinaere-tilskud-for-godkendte-foreninger.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/Din-forening.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-9b3cd7221958&emne=6d674cb7-11ee-4f40-ae7a-dda4203f271f
http://frederikshavn.dk/Sider/Din-forening.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-9b3cd7221958&emne=6d674cb7-11ee-4f40-ae7a-dda4203f271f
http://www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/kultur_fritid/tilskud_og_puljer/egne_og_lejede_lokaler
http://www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/kultur_fritid/tilskud_og_puljer/egne_og_lejede_lokaler
http://foreningsportal.furesoe.dk/PuljerOgTilskud/Lokaletilskud/TilskudTilPrivatEjedeLokaler.aspx
http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid/folkeoplysning-og-foreninger/lokaletilskud/
http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid/folkeoplysning-og-foreninger/lokaletilskud/
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-puljer-til-foreninger-og-aftenskoler/Tilskud-og-retningslinier-for-foreninger/Tilskud/Tilskud-til-foreninger
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Gladsaxe Kommune 75% 

  

først 
nedsættelse 
for  >25år, når 
den udgør min. 
10% af 
tilskuddet  

  

        

Glostrup Kommune 75% 

  først 
nedsættelse 
for  >25år, når 
den udgør min. 
10% af 
tilskuddet 

      

      

Greve Kommune 65%                

Gribskov Kommune 75% 
          

Ingen 25-
års-regel   

Guldborgsund 
Kommune 

100% 
          

tilskud til >25år 
budgetbetinget. I 
2013 42% i tilskud, 
jf. FOU-ref. 4/4 13     

Haderslev Kommune 70%                

Halsnæs Kommune 100%                

Hedensted Kommune 70%                

Helsingør Kommune 100%                

Herlev Kommune 75% 

  

først 
nedsættelse 
for  >25år, når 
den udgør min. 
10% af 
tilskuddet             

Herning Kommune 73%2012 
             

> 25år, renov. kan få 
fra restpulje. Jf. KFU-
ref. 10/4 2012 

Hillerød Kommune 80% 
  

min. 10% 
over >25år  

70% i tilskud v. ridehaller 

       

Hjørring Kommune 70% 

    

Fra 80% medl. over 25 år = 
træk i tilskud. Fx 85% over 
25 år = med træk på 85% i 
tilskud 

         

Holbæk Kommune 65%             Kun < 25år   

http://booking.gladsaxe.dk/netinterbook/
http://www.glostrup.dk/Specialsider/For-borgere/Kultur-og-fritid/Tilskud-til-fritids--og-kulturlivet/Regler-for-tilskud-til-egne-og-lejede-lokaler.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Kultur%20og%20fritid/Tilskud,%20puljer%20og%20regler/Tilskudsmuligheder%20for%20foreninger/Lokaletilskud.aspx
http://www.booking.gribskov.dk/netinterbook/
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Kultur_og_fritid/Skemaer_og_retningslinjer.aspx
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Kultur_og_fritid/Skemaer_og_retningslinjer.aspx
http://www.haderslev.dk/borger/kultur,-fritid-og-idræt/for-foreninger/tilskud-til-foreninger
http://www.halsnaes.dk/Kultur/Foreninger/Tilskudsmuligheder.aspx
http://www.hedensted.dk/page25066.aspx
http://www.hsu.dk/da-DK/Områder/Er-du-Leder/Tilskud-til-foreninger/Lokaletilskud.aspx
http://www.herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreninger-og-aftenskoler/tilskud/retningslinjer-for-ansogning-om-tilskud/aktiviteter-for-born-og-unge/lokaletilskud
http://aktiv.herning.dk/fritid-og-idraet/foreninger
http://booking.hillerod.dk/NetInterBook/
http://www.hjoerring.dk/page7317.aspx
http://www.holbaek.dk/Kultur/Stotteordninger/lokaletilskud.aspx
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Holstebro Kommune 67%-70% 

    

0%-30% medl. over 25år = 
ikke fradrag; Fra 31%-89% 
medl. over 25år= træk m. 
1,5% m. 1,5% i stign. for 
hver 1% stigning i medl. over 
25år. Fra 90%-100% medl. 
over 25år = træk m. 90% m 
1% stign. for hver 1% 
stigning i medl. over 25år 

Idrætshaller max 70% i tilskud; 
leje af lokaler i idrætshaller max 
67% i tilskud; Leje omklædn. til 
udendørsbrugere max 67% i 
tilskud. 

        

Horsens Kommune 75%             Kun < 25år   

Hvidovre Kommune 72%     

 
        

Høje-Taastrup 
Kommune 100%             Kun < 25år? 

Jf. Statusrapp2012 

Hørsholm Kommune 100% 
  


 

75% i tilskud til lokaler uden 
for Hørsholm K 

        

Ikast-Brande Kommune 75%-100% 

  



 

  75% i tilskud til billard, 
motorcross, filmklub, 
skydning, motorløb, 
jagt etc.; 100% i tilskud 
til atletik, håndbold, 
badminton, spejder, 
volley etc.       

Ishøj Kommune 75%             Kun < 25år   

Jammerbugt Kommune 85%-100% 

    

85% i tilskud for > 25år & 
<64år;                                       
100% i tilskud for  < 25år 
& >65år

          

Kalundborg Kommune 75% 
    

Udeanlæg 65% i tilskud m. træk 
af >25år  

        

Kerteminde Kommune 65%                

Kolding Kommune 76,50% 
            

Ingen 25-
års-regel 

  

Københavns Kommune 70%                

Køge Kommune 65%               

http://foreningsportalen.holstebro.dk/
http://www.horsenskom.dk/KulturOgFritid/Folkeoplysning/Tilskud.aspx
http://booking.hvidovre.dk/netinterbook/
http://booking.htk.dk/netinterbook/
http://booking.htk.dk/netinterbook/
http://www.horsholm.dk/Borgerservice/kultur-fritid/Aftenskoler-og-foreninger/Tilskud-og-retningslinjer/Lokaletilskud
http://www.ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskudsmuligheder/lokaletilskud
http://www.ishoj.dk/indhold/tilskud-til-foreninger%23Lokale
http://jammerbugt.dk/Borger/Kultur_og_Fritid/Foreninger/Regelsæt_for_tilskud.aspx
http://www.kalundborg.dk/Borger/Kultur-_natur_og_fritid/Fritid.aspx
http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Kultur-og-fritid/Folkeoplysning.aspx
http://kolding.dk/borger/regler-og-tilskud/fritid-og-idraet/foreningsarbejde/6-3-lokaletilskud-m-v
http://www.kk.dk/da/brugbyen/aktiviteter-og-fritidsliv/foreninger/godkendte-foreninger
http://koegefritid.assemble.dk/FrontEnd.aspx?id=1875
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Langeland Kommune 

70% 
2014

 
75% 

2013
 

  


          

FOU-ref 29/4 13 i 
gang rev. af lokale-
tilskudsregler. Fædig 
30/9 13 

Lejre Kommune 65%                

Lemvig Kommune 72%   

          

FKU-ref 3/9 13 i gang 
m. analyse af 
fritidstilskuds-
området. Rapp 1/2 
2014. 

Lolland Kommune 70% 

            

3 foreninger sammen 
om et lokale= 75% i 
tilskud 

Lyngby-Taarbæk 
Kommune  

65% 
            

Kun til < 25år  

Jf. FOU-ref 12/12 
2012 pkt. 8/bilag 

Læsø Kommune 85% 2012 1.rate 
          


Kun til < 25år 
og > 60 år

Regler generelt 
opdateret 
jan/marts 2013 

Mariagerfjord 
Kommune 

30%-
75%2013 

    

30% i tilskud for > 25år;                                       
75% i tilskud for < 25år

    

Variabel 

  

Rev. vejl. forår 
2013 af hensyn til 
forståelsen 

Middelfart Kommune 30%-95% 

  

30% i tilskud i 
forhold 
til >25år 
(Kun >25år 
også 30%);   
95% tilskud i 
forhold til 
<25år  

For rideklubber 5% for >25år; 
78% < 25år 

        

Morsø Kommune 75%   15%             

Norddjurs Kommune 75% 
  


 

14 klubhuse 85% i tilskud og 
ikke træk for >25år 

        

Nordfyns Kommune 35%-80% 
    

35% i tilskud til >25år;                   
80% i tilskud til < 25år 

    

Variabel for > 
25år 

    

http://www.langelandkommune.dk/Home/Politik/Dagsordner_Referater.aspx?folderName=RaadNaevn&commettee=%7b91DD43D4-4694-463F-BABB-7438B67DE9AC%7d
http://www.lejre.dk/oplev/aftenskoler-og-foreninger/tilskud-og-blanketter/
http://www.lemvig.dk/Tilskud-og-Fonde.aspx?ID=1859
http://www.lolland.dk/Borger/Kultur_og_fritid/Retningslinjer,_skemaer_mm/Retningslinier_for_foreninger.aspx
http://www.ltk.dk/tilskuds-og-puljeoversigt
http://www.ltk.dk/tilskuds-og-puljeoversigt
http://www.laesoe.dk/default.asp?PageID=538
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur%20idraet%20og%20fritid/Fritid/Foreninger.aspx
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur%20idraet%20og%20fritid/Fritid/Foreninger.aspx
http://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/Lokaletilskud
http://www.morsoe.dk/Borger/Kultur-fritid-og-oplevelser/Retningslinjer%20for%20tilskud.aspx
http://www.norddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid/foreninger/tilskud-foreninger/lokaletilskud
http://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Foreninger-og-aftenskoler/Foreninger/Frivilligt-folkeoplysende-foreninger
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Nyborg Kommune 40%-70% 

  

Flest medl. >25år 
og <60år = 40% i 
tilskud                           
Flest medl. <25år 
og >60år = 70% 
tilskud  

  

          

Næstved Kommune 80% 
      

Leje selveje. haller 80% i 
tilskud og ikke træk for > 25 
år.     Kun < 25år   

Odder Kommune 75%-85% 

            

85% i tilskud op til 6 
timer pr. år pr. 
medl. <25år. Timer 
derudover 75% m. 
træk for 
medl. >25år   

Odense Kommune 76,50% 
Vedr. 25år til 
64år    

Leje af forsamlingshuse ikke 
træk for >25år til 64 år. 

        

Odsherred Kommune 65% 

        

Kun 65% for jagt-, 
motionscentre (ikke 
i flerstrenget), 
motorkørertøjs-, 
hundefører- & 
ridefor. og ÷ >25 år 

 Kun < 25år 

  

Randers Kommune 

75%             

Ingen 25-
års-regel   

Rebild Kommune 65% 
  

De første 
25% af over 
25 år er 
"gratis"       


    

Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

20-40-70% 
2012

 
    

Mere end 50% <25år =70% i 
tilskud; 75% ≥ 50% >25år = 
40% i tilskud; 75% >25år = 
20% i tilskud 

          

Ringsted Kommune 65% 
    

 

Reducering For: >25år over 10% 
v. lejede lokaler; >25år over 50% 
v. egne lokaler       

>25år reduceres m. 
hvormange %? 

Roskilde Kommune 85% 

 
          

>25år fra rest af 
lokaletilskudspuljen
. Sats afhængig af 
indkomne ansøgn.   

Rudersdal Kommune 75% 
For >år < 

64år   
 

          

http://www.nyborg.dk/da-DK/Borger/KulturFritid/TilskudStotteLeje/Nyborgordningen/Lokaletilskud
http://foreningsportalen.naestved.dk/netinterbook/
http://oddernettet.dk/site.aspx?MenuID=14&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=4237&expandID=15&moduleID=
http://www.odense.dk/topmenu/borger/kulturfritid/dinfritid/foreninger/foreningshaandbogen/tilskud%20til%20lokaler
http://www.odsherred.dk/indhold/lokaletilskud
http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=229
http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/foreninger/tilskudsmuligheder-foreninger
http://www.rksk.dk/tilskud-7706.aspx
http://www.rksk.dk/tilskud-7706.aspx
http://ringsted.dk/Borger/KulturOgFritid/ForeningerOgAftenskoler/InfoTilForeningerOgAftenskoler/Foreninger.aspx
http://www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=5117
http://booking.rudersdal.dk/
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Rødovre Kommune 80%                

Samsø Kommune 65%                 

Silkeborg Kommune 65% 
        

65% med fradrag 
for >25år v golf, fiskeri, 
linedans, firmasport, 
ridning etc.       

Skanderborg Kommune 65%                

Skive Kommune 100% 

        

100%, 90% hvis stor del 
over 25 år; 65% ved fx 
dart, drama, golf, pol. 
ungdomsfor., hobbydyr 
etc. - reduktion for over 
25 årige       

Slagelse Kommune 85%                

Solrød Kommune 65% ·   
 

          

Sorø Kommune 65%            kun 25?   

Stevns Kommune 90% 

 
  

Min 10% børn og unge 
under 25 år i foreningen 

          

Struer Kommune 74% 

> 25år under 5% ÷ 
træk, over 5% = 
træk m. % der 
overstiger de 5% 

    

For udenbys.                     
Indenbys leje haller andre 
regler 

        

Svendborg Kommune 75%   

 
          

Syddjurs Kommune 65%             kun    

Sønderborg Kommune 75%          Variabel     

Thisted Kommune 65% 

Haller,motionsc
entre 10%; 
klublok., 
rytterstue 40% 

Leje haller; 
ridehaller 

  


        

Tønder Kommune 80%                

Tårnby Kommune 75%                

Vallensbæk Kommune 75% 2010                

Varde Kommune 50%-75% 

    

>25år over 0-49% = 75% 
tilskud 
>25år over50-99% = 50%  
tilskud         

      

Overvejer 
ændringer , jf. ref. 
af FOU-møde 8/10 
2013. Byråd 
besluttet under-  
søges i 2014. 

https://www.rk.dk/ny-rk/fritid-og-idraet/folkeoplysning/folkeoplysning/roedovreordningen/
http://www.samsoe.dk/site.aspx?MenuID=169&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=7130&expandID=2171&moduleID=
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Tilskudsmuligheder
http://www.skanderborg.dk/Borger/Kultur-og-Fritid/Folkeoplysning/Tilskud-og-støtte/Lokaletilskud.aspx
http://www.skive.dk/kultur+fritid+turisme/fritidsaktiviteter+foreningsliv/foreningsliv/tilskud+og+retningslinjer/skive-ordningen
http://www.slagelse.dk/Kultur+og+Fritid/Tilskud+og+Blanketter/Foreninger+og+fritid/Lokaletilskud/Lokaletilskud.htm
http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=8253
http://www.soroe.dk/cms/site.aspx?p=5471
http://www.stevns.dk/Borgere/Kultur-Fritid/Folkeoplysning/Tilskud-til-egne-eller-lejede-lokaler.aspx
http://www.struer.dk/webtop/site.aspx?p=11172
http://www.svendborg.dk/borger/kultur+og+fritidsliv/sport+og+fritid/medlems-+og+lokaletilskud/medlems-+og+lokaletilskud?
http://www.syddjurs.dk/indhold/lokaletilskud
http://sonderborgkommune.dk/borger/lokaleanvisning-og-lokaletilskud
http://www.thisted.dk/Borger/KulturFritidOplevelser/Foreninger/Haandbog.aspx
http://booking.toender.dk/netinterbook/
http://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/folkeoplysning,-foreninger/ansoegning-om-tilskud,-lokaler-og-idraetsfaciliteter/tilskudsregler-lokaletilskud/
http://www.vallensbaek.dk/Page-53334.aspx
http://www.vardekommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-puljer-til-foreninger.aspx
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Vejen Kommune 75%       Svøm 65%     

Ingen 25-
års-regel   

Vejle Kommune 75% 
> 25år over 
20% = træk               

Vesthimmerlands 
Kommune 

75% 
            Kun <25   

Viborg Kommune 73% 
            

Ingen 25-
års-regel   

Vordingborg Kommune 65%    
 

          

Ærø Kommune 65%       
Ikke reducering i halleje for > 
25 år     Kun <25   

Aabenraa Kommune 75%    
 

          

Aalborg Kommune 

74%             

Ingen 25-
års-regel   

Aarhus Kommune 69%                

                    

http://www.vejenkom.dk/Topmenu/ForBorgere/Kultur%20og%20fritid/Foreninger.aspx
http://www.vejle.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger-og-aftenskoler/Haandbog-for-foreninger/Tilskud-til-foreningslokaler-.aspx
http://www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/foreninger-og-aftenskoler/foreninger/
http://www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/foreninger-og-aftenskoler/foreninger/
http://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Folkeoplysningsudvalget/Retningslinier
http://foreningsportalen.vordingborg.dk/netinterbook/
http://www.aeroekommune.dk/kultur+og+fritid/folkeoplysning/lokaletilskud
http://www.aabenraa.dk/fritid/til+dig+som+forening+-+selvbetjening/foreningsh%c3%a5ndbog+-+folkeoplysende+foreninger/det+frivillige+folkeoplysende+foreningsarbejde/lokaletilskud+til+private+lokaler+og+lejrpladser+m-c8-v
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/kulturpolitik/fritidspolitik-foreninger/Sider/fysiske-rammer-klublokaler.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Fritid-og-Idraet/Sports-og-fritidspolitik-2013-2016.aspx


Gennemgang af de 8 kommuner, der ikke har en 25 års-regel 
i forhold til lokaletilskud 
 
 

Ud af landets 98 kommuner er der 8, der ikke benytter sig af 25 års-reglen: 

 

 

 

Kommune Evt. begrænsninger Bemærkninger 

1. Assens Ingen Assens Kommune reducerer 

ikke for medlemmer over 25 

år. 

Kontaktperson:  

Bodil Christensen 

bochr@assens.dk 

 

2. Kolding Ingen Kolding Kommune afskaffede 

25 års-reglen for flere års 

siden. Afskaffelse af reglen 

betød behov for øgede midler 

til lokaltilskudsområdet, men 

beløbet var ikke så væsentligt. 

Efterfølgende er der blevet 

etableret mange foreninger 

udelukkende med medlemmer 

over 25 år, eller hvor 

hovedparten af medlemmerne 

er over 25 år. Det har betydet, 

at der er behov for en øget 

bevilling. Det kan derfor bl.a. 

komme på tale at genindføre 

25 års-reglen, men intet er 

afgjort. 

Kontaktperson:  

Frank Normann Jørgensen 

fnjo@kolding.dk   

 

3. Aalborg Ingen Fordele ved ikke at have en 

25-års regel: 

1. Det er aktivitets- 

fremmende 

2. Det letter administrationen 

både for foreninger og for 

kommunen. 

 

Kontakt: 

Rasmus Krogh 

rkj-kultur@aalborg.dk   

 

 

mailto:bochr@assens.dk
mailto:fnjo@kolding.dk
mailto:rkj-kultur@aalborg.dk
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4. Viborg Ingen Erfaringerne med ikke at have 

25 års-reglen er gode: Det er 

lettere at administrere. 

Foreningerne skal ikke lave 

krumspring for at undgå at 

blive (måske uretfærdigt) ramt 

af reglen. Det er vigtigt at 

have voksne i foreningerne. 

Det er ikke nødvendigvis de 

voksne, der bliver ramt af 

fradraget i tilskud pga. 25 års-

reglen.  

Kontaktperson:  

Søren Keldsen 

sk@viborg.dk 

 

5. Fredensborg Ingen I forbindelse med andre 

tilskud f.eks. lejrophold og 

kurser er der en aldersgrænse 

for deltagerne på 25 år. 

Kontaktperson:  

Marie Bukh Dreier 

mabd@fredensborg.dk 

 

6. Vejen Stort set ingen. Der er dog 

indgået fastprisaftaler med 

nogle foreninger, hvor der 

er skelet til en form for 

aldersreduktion. Det drejer 

sig hovedsageligt om 

rideklubber, golfklubber og 

foreninger, der har en 

betydelig overvægt af 

medlemmer over 25 år – 

f.eks. hundedressur. 

Vejen Kommune er glade for 

ikke at have en 25 års-regel, 

fordi foreningerne nu kan 

bruge deres energi på 

aktiviteterne i stedet for at 

bruge krudt på, om det kan 

svare sig at sætte aktiviteter i 

gang for medlemmer over 25 

år.  

Politikerne har heldigvis 

vurderet, at bevægelse er 

vigtigt, uanset om man er over 

eller under 25 år.  

Kontaktperson:  

Helle Hansen 

heha@vejenkom.dk 

 

7. Gribskov 25 års-reglen anvendes i 

forhold til rideklubberne: 

At rideklubberne får 

mindre i tilskud end øvrige 

foreninger, er opstået, ved 

at der for år tilbage var en 

rideklub, som også gerne 

ville have lokaletilskud. I 

lokaletilskudsbudgettet var 

der ikke plads til denne 

I Gribskov Kommune har  

man valgt, at vi giver 75 % i 

tilskud til alle udgifter uanset 

alder, således at foreninger i 

egne lokaler og foreninger i 

kommunale lokaler bliver 

stillet "næsten" ens. 

De foreninger, som anvender 

kommunale lokaler, betaler 

ikke gebyr for deres brug. 

mailto:sk@viborg.dk
mailto:mabd@fredensborg.dk
mailto:heha@vejenkom.dk
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udvidelse, og derfor 

foreslog rideklubberne (ved 

deres repræsentant i 

Idrætsrådet), at de kun 

skulle have tilskud til børn 

og unge under 25 år og 

med 65 %. 

 

Ordningen med ikke at have 

en 25 års-regel fungerer fint, 

selv om at vi ofte har 

foreninger med egne lokaler, 

som gerne vil have mere i 

tilskud, og synes, at de er 

noget dårligere stillet end 

foreninger i kommunale 

lokaler.  

I forhold til lovgivningen er de 

jo langt bedre stillet her i 

Gribskov, men det er ikke 

altid, at foreningerne har det 

for øje. 

Kontaktperson:  

Mette Larsen 

mlars@gribskov.dk 

 

8. Randers Foreninger, der kun har 

medlemmer over 25 år, kan 

ikke få støtte.  

Randers Kommune beregnede, 

at en fjernelse af 25 års-reglen 

ville komme til at koste 2,4 

mio. kr., og det har holdt,  

fordi de ikke mange nye 

foreninger, der vil have 

tilskud. 

De har kunnet konstatere, at 

en lang række foreninger 

igangsætter aktiviteter for 

voksne, f.eks. løbeklubber, 

fodboldfitness, petanque, 

hvilket de siger, de nu kan 

gøre uden at skulle tænke 

over, at det koster dem penge. 

Både motions- og 

sundhedsmæssigt har det 

været en kæmpe fordel, at 25 

års-reglen blev fjernet. 

Kontaktperson:  

Anders Høgstrup 

ah@randers.dk   

 

Silkeborg kommune  
Silkeborg Kommune er til dels også holdt op med at bruge 25 års-reglen, men på grund af at 

der er en lang række undtagelser (ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, 

skydning, bueskydning, firmasport, fiskeri, golf, linedans), hvor reglen stadig bruges, er den 

ikke taget med i ovennævnte opgørelse. 

 

 

 

 

 

mailto:mlars@gribskov.dk
mailto:ah@randers.dk

