Skanderborg Fælled

Finansiering

Finansiering af Skanderborg
Fælled
Finansieringen af det nye Skanderborg Fælled skal ske i
en fælles finansiering mellem Skander-borg Kommune,
idrætsforeninger og med ekstern fundraising ved fonde
og puljer, som anbefales varetaget af en professionel
fundraiser. Projektet skal dog først videreudvikles for at
kende det samlede finansieringsbehov.
Videreudvikling af projektet på baggrund af
rumprogrammet
Inden den samlede finansieringsplan kan færdiggøres,
skal projektet videreudvikles på bag-grund af det
udarbejdede materiale fra arbejdsgruppen, hhv.
Baggrundsnotat og Rumprogram. Projektet skal
specificeres ift. hvilke elementer der prioriteres. Både en
kommunal beslutning om projektets omfang og indhold,
og på sigt hvilke elementer der prioriteres i et konkret
arki-tektforslag. Rumprogrammet er beskrevet med en
bruttoliste over alle ønskede elementer og disse er ikke
individuelt prioriteret af hensyn til den kreative proces
hos potentielle arkitektfir-maer, der skal have frihed til at
kunne sammensætte den bedst mulige version af det nye
Fæl-leden.
Væsentligt i prioriteringen er de parametre, der beskrives
i rumprogrammet. Disse parametre bør være styrende i
både den beslutningsmæssige prioritering hos
Skanderborg Kommune, og i prioriteringen og i den
kreative proces ved arkitektfirmaer.
Prioriteringsparametre
0. Øge kapaciteten i eksisterende faciliteter
1. Rammer for fællesskab og samvær
2. Bedre sammenhæng - både i bygningsmassen og på
udearealerne
3. Tiltrækning af nye brugere og tilførsel af nye aktiviteter
til Fælleden
4. Styrkelse af de eksisterende idrætter og eksisterende
funktioner på Fælleden
Når der ligger en beslutning og prioritering ift. projektets
indhold, kommunens økonomi og en tidsplan kan en
proces ift. den endelige finansiering igangsættes.
Anbefalede principper fra Skanderborg Idrætsråd
Skanderborg Idrætsråd har udarbejdet 5 principper, som
anbefales at indgå i Byrådets priorite-ring af idrætsanlæg
i Skanderborg Kommune. Principperne har været drøftet i
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Kultur- Sund-heds- og Beskæftigelsesudvalget (KSBudvalget) og er herfra sendt videre til Byrådet.
1. Skabe sammenhængskraft
2. Faciliteter skal altid være multianvendelige
3. Brugerne skal selv bidrage med økonomi
4. Alle klubber er lige
5. Synliggøre principper ved beslutninger
Idrætsrådet har bedt KSB-udvalget om politisk at drøfte
det kommunale driftstilskud til idræts-anlæg. Idrætsrådet
har en forventning om, at dette beløb følger udviklingen
og stiger i takt med, at der kommer flere anlæg.
Modsat vil driftstilskuddet til de eksisterende anlæg
falde.
I budgetgodkendelsen for 2022 er det nævnt at begge
ovenstående forhold skal drøftes i det nye Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalg.
Forslag til finansieringsplan
Det anbefales at projektet beskrives dels som et stort,
samlet projekt med den fulde vision og alle prioriterede
elementer, men at man derudover opdeler projektet i
flere mindre fa-ser/elementer. Det betyder at projektet
evt. vil kunne igangsættes med de første faser med en
kortere tidshorisont og en mindre andel af budgettet.
I projektets samlede budget indgår al relevant
medfinansiering, både økonomiske ressourcer, men også
øvrige værdier, som fx medarbejderressourcer i
kommunen, bidrag i form af an-lægsopgaver, som
kommunen evt. selv kan udføre, mv. Af budgettet skal
fremgå både an-lægsbudget og et fremtidigt driftsbudget,
samt hvordan begge forventes at blive finansieret.
Det anbefales desuden at den kommende
organisationsmodel besluttes, da de tre beskrevne
modeller i notatet om driftsmodeller giver forskellige
muligheder og udfordringer i forhold til
anlægsfinansiering og driftsfinansiering.
Anlægsfinansieringen bør tænkes i 3 spor:
A.Kommunal medfinansiering
B.Foreningsbidrag
C.Ekstern fundraising

Finansiering af Skanderborg
Fælled
Foreningernes arbejdsgruppe pointerer, at de enkelte
foreninger vil bidrage til finansiering af faciliteter, som er
specialfaciliteter til udøvelsen af deres aktivitet.
Foreningerne vil desuden gerne indgå i en dialog om
finansiering af øvrige faciliteter, men forventer at
Skanderborg Kommune har det primære
finansieringsansvar for udviklingen af Skanderborg
Fælled.
Særligt i forhold til faciliteter, som understøtter følgende
prioriterings parametre i rumprogrammet:
2. Rammer for fællesskab og samvær
3. Bedre sammenhæng - både i bygningsmassen og på
udearealerne
4. Tiltrækning af nye brugere og tilførsel af nye aktiviteter
til Fælleden
Foreningernes medfinansiering kommer primært i spil
ift.de sidste to prioriteringsparametre; tiltrækning af nye
brugere og tilførsel af nye aktiviteter til Fælleden, hvis
disse nye faciliter kan bruges af foreninger, som ikke i
dag har hjemmebane på Fælleden, samt styrkelse af de
eksisterende idrætter og eksisterende funktioner på
Fælleden
Budgetterede midler i Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune har afsat kr. 9.872.000 til
udviklingen af Skanderborg Fælled i budget-rammen for
2022-2025, som en del af budgetforliget med fokus på
kernevelfærd, byggeri og grøn omstilling vedtaget i
september 2021.
Fundraising/ekstern finansiering
Det anbefales at tilknytte en professionel fundraiser til
projektet, da det er en stor og krævende opgave over en
lang periode. Nedenstående virksomheder har erfaringer
fra lignende idrætsprojekter, og kan inddrages på et
tidligt tidspunkt i processen.
Fundraiseren/Fonde.dk
UpFrontEurope

og fondene er opstillet i alfabetisk række-følge (ikke
prioriteret).
A.P. Møllerfonden (hele projektet eller delelementer)
Friluftsrådet (fx delelementer med fokus på friluftsliv
og naturforståelse)
Louis Hansen Fonden (fx delelementer med fokus på
handicapvenlighed)
KV Fonden
Lokale- og Anlægsfonden (viden/rådgivning og evt.
delvis støtte)
Nordea Fonden
Realdania (ikke rene idrætsprojekter, men fx
foreningernes hus, vartegn, arkitektur)
Salling Fondene
Spar Nord Fonden (fx delelementer med fokus på
lokale ildsjæle og fællesskaber)
Velux Fonden (fx delelementer med fokus på udendørs
aktiviteter)
Lokale fonde og puljer
Lokale sponsorater
Konklusion
Foreningerne har en forventning om, at der i 2022 bliver
afsat midler til udarbejdelse af en fysisk helhedsplan for
Fælleden på baggrund af rumprogrammet.
Foreningerne ønsker at Skanderborg kommune træffer
beslutning om og prioriterer midler til etablering af
rammer for fællesskab og samvær – hjertet på Fælleden
i 2022- 2023.
Foreningerne forventer, at der i 2022 arbejdes med ”de
lavt hængende frugter”, som er beskrevet i indledningen
af rumprogrammet, som kommunikation, mindre fysiske
tilpasninger, løberuter m.m.

Herunder følger eksempler på fonde, der kunne være
relevante ifm. finansiering af projektet. Nogle fonde vil
sammen med kommunen og foreningerne kunne
finansiere hele projektet, mens andre i både formål og
økonomiske begrænsninger er relevante til delelementer
i projektet. Listen er til inspiration og er ikke udtømmende,

3

