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1 (Åben) Diskussion om principper for løn til frivillige
 
Sags ID: EMN-2016-00669

Resumé
Kultur, Unge og Fritid fremlægger data fra to undersøgelser om frivilliges forhold i foreningerne i 
forhold til løn og udgiftsdækning. Der oplyses om Skats takster for skattefrie beløb til 
udgiftsdækning, som en frivillig må modtage. Desuden oplyses om Gentofte Kommunes lønniveau 
for frivillige, som udfører opgaver for Gentofte Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet d. 17. december 2015 på næstfølgende møde at 
drøfte principper for honorering af frivillige i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen for 
fritid og folkeoplysning samt Udviklingspuljen for idræt og motion. Kultur, Unge og Fritid har 
undersøgt i hvilket omfang frivillige honoreres for deres arbejde i foreninger samt, hvilke love der er 
gældende på området.
Der er lavet to større undersøgelser i hhv. 2011 og 2012. Begge undersøgelser er udført af 
Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Syddansk Universitet. 
Generelt viser undersøgelserne at:

- Antallet af lønnede har ligget stabilt siden seneste undersøgelse i 2006, hvilket vil sige, at 
mere end 70 pct. af idrætsforeningerne fortsat slet ikke har tilknyttet lønnede medarbejdere.

- De foreninger, der lønner folk, gør det primært på trænersiden. 
- Der er ingen tegn på, at foreninger tilknytter lønnede medarbejdere for at erstatte eller 

lukke hullet efter manglende frivillige. 
- De få foreninger, der har fået flere lønnede i de seneste fem år, har typisk også haft 

fremgang i antallet af frivillige. 
- Der er store forskelle mellem forskellige idrætsdiscipliner, hvor f.eks. svømning, gymnastik, 

skøjteløb, og ishockey i meget høj grad anvender lønnede trænere, mens der ikke er 
lønnede trænere i dart, faldskærmsudspring, hanggliding, hockey, keglesport, klatring, 
svæveflyvning.

- Ansatte til at drifte anlæg og til at stå for bogholderi er ikke medtaget i analysen, da disse 
ikke regnes for frivillige.

De to rapporter er vedlagt som bilag 1 og 2.

Skat udsender hvert år takster for hvilke beløb man skattefrit som forening må udbetale frivillige til 
dækning af udgifter. Der er altså ikke tale om løn, men dækning af udgifter i forbindelse med f.eks. 
telefonudgifter, kørsel, fortæring tøj, vask m.v. Det fremgår endvidere at beløb udover rammen er 
skattepligtige. Taksterne for 2016 er vedlagt som bilag 3

Gentofte Kommune betaler løn til trænere fra foreningerne, når de indgår i forskellige 
sammenhænge, hvor Gentofte Kommune tager initiativet. Lønniveauet er 213 kr. pr. time. 
Idrætsforeningerne bliver f.eks. lønnet for at arrangere Aktiv Vinter, Aktiv Sommer og Aktivt Efterår, 
for at stille op som specialister i idrætsundervisningen, for at stille op som dommere ved 
skolestævner og lignende. Foreningerne er således vant til honorering, når Gentofte Kommune er 
opgavestiller.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:
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At sagen drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at Kultur, Unge og Fritid til næste møde d. 27. april 
2016, fremlægger et dagsordenspunkt med oplæg til principper for bevilling af trænerløn til 
puljen for Fritid og Folkeoplysning samt puljen for Idræt og Motion.

Bilag
1. Bilag 1, Frivilligt arbejde i idrætsforeninger (1012585 - EMN-2016-00669)
2. Bilag 2, Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten (1012583 - EMN-2016-00669)
3. Bilag 3, Takster for skattefri godtgørelse til ulønnede (1012584 - EMN-2016-00669)

2 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Hellerup 
Idrætsforening
 
Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Hellerup Idræts Klub (HIK) har fremsendt en ny ansøgning, hvor klubben har uddybet 
trænerlønnens sammensætning og timeantal. HIK ansøger om 10.000 kr. 

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 17. december 2015, punkt 2. at bevilge 18.000 
kr. til Hellerup Idræts Klub (HIK) til etablering af et fodboldtilbud til unge flygtninge. HIK havde 
ansøgt om 30.000 kr., og blev bevilget 18.000. Folkeoplysningsudvalget ønskede en mere 
detaljeret beskrivelse af den del af ansøgningen der vedrørte trænerlønninger. HIK har sendt en 
udspecificering og ønsker at søge om 10.000 kr. 

Klubben er kommet med følgende udspecificering:
Der skal afvikles 60 timers træning, hvortil der skal forberedes en halv time pr. gang, hvorfor den 
samlede forberedelsestid udgør 30 timer. Der forventes anvendt ti timer på evaluering (løbende og 
ved projektets afslutning). Samlet ansøges om løn for 100 timer til en timeløn på 100 kr. dvs. i alt 
10.000 kr. Idræt og Fritid anvender normalt en timetakst på 213 kr. i timen til specialister i 
idrætsundervisningen. 

Der er i 2016 afsat 257.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag. Der er ikke brugt midler i indeværende år.

Vurdering
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Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
 
Til Folkeoplysningsudvalget
 
At HIKs ansøgning på 10.000 til trænerløn drøftes.
 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningen og besluttede at bevilge de 10.000 til 
trænerløn.
Jeanne Guldbrand Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00670

Resumé
Drøftelse af emner til fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
den 9. februar kl. 16.30 hos FOF Gentofte, Ordrupvej 60.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede emner til fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, den 9. februar 2016.

Bilag

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00670 
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