
     
Direktør 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

Louise Theilade Thomsen 

Medlem af Borgerrepræsentationen 

   

      

  
 

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Louise Theilade Thomsen 

den 7. april 2022 om administration af kontingentstøtteordningen 

 

Spørgsmål vedrørende administration af kontingentstøtteordning til 

økonomisk trængte familier.  
1. Kan foreningerne få hjælp af FritidsGuiderne KBH til at søge 

kontingentstøtteordningen og i givet fald i hvilken udstræk-
ning?  

2. Hvornår forventer forvaltningen, det bliver muligt for forenin-
gerne at pulje ansøgninger om kontingentstøtte for minimum 
10 børn ad gangen?  

3. Arbejder forvaltningen med forslag til andre initiativer, der vil 
kunne gøre det lettere for foreningerne at administrere kontin-
gentstøtteordningen 

 

Spørgsmål 1 

Kan foreningerne få hjælp af FritidsGuiderne KBH til at søge kontingent-

støtteordningen og i givet fald i hvilken udstrækning?  

 

Svar 

Ja, det er foreningerne, Kultur- og Fritidsforvaltningens kulturtilbud og 

de frivillige FritidsGuider, der kan søge ordningen på vegne af børn og 

unge fra økonomisk trængte familier. Når FritidsGuiderne koordinerer 

et forløb for et barn i en forening, og der er behov for at ansøge om kon-

tingentstøtte, aftaler FritidsGuiderne med foreningen, om foreningen 

selv vil søge, eller om den vil lade FritidsGuiderne gøre det. Langt de 

fleste foreninger ansøger selv, da de fleste foreninger i forvejen er vant 

til det og ser det som en hurtig og enkel handling.    

 

Spørgsmål 2 

Hvornår forventer forvaltningen, det bliver muligt for foreningerne at 

pulje ansøgninger om kontingentstøtte for minimum 10 børn ad gan-

gen?  
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Svar 

Forvaltningens digitaliseringsafdeling arbejder på at finde en løs-

ning på at modtage masseansøgninger, som kan imødekomme 

GDPR-reglerne. Det er endnu uafklaret, hvor lang den proces er, 

men løsningen forventes at være klar før sommerferien 2022. 

 

Spørgsmål 3 

Arbejder forvaltningen med forslag til andre initiativer, der vil kunne 

gøre det lettere for foreningerne at administrere kontingentstøtteord-

ningen? 

 

Svar 

Forvaltningen er løbende i dialog med de foreninger, der ansøger 

kontingentstøtteordningen. Den generelle tilbagemelding fra for-

eningerne er, at de er tilfredse med ordningen, og at den er enkel og 

nem at søge.  

De to foreninger, der søger puljen mest og i væsentlig større om-

fang end de øvrige foreninger, har udtrykt ønske om, at ordningen 

var mindre ressourcekrævende for dem, eller at de kunne få tildelt 

lønmidler til at varetage administrationen. Det er ikke forvaltningens 

oplevelse, at de øvrige foreninger, der benytter ordningen meget, 

har en lignende holdning. Derfor arbejder forvaltningen ikke pt. 

med øvrige initiativer til at lette ansøgningsprocessen. I 2021 søgte 

96 foreninger om støtte fra ordningen. 

 

Venlig hilsen 

 

Esben Danielsen 
 

 

 


