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Kommuner med fritidspasordning 

 Kommune Aldersgruppe Støttens varighed Støttens omfang Kommune med BROEN Bemærkninger 

1.  Albertslund  Under 18 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr, 

deltagelse i stævner etc. 

(beløbsgrænse ikke 

angivet). 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

2.  Ballerup 10-15 år.  6-12 måneder. Gratis kontingent.  Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

3.  Bornholm Under 18 år og særligt 

udsatte over 18 år.  

2 gange.  Hjælp til kontingent 

(maksimum 1.000 kr.).  

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

4.  Dragør 6-18 år. Begrænsning ikke 

angivet.  

Hjælp til kontingent 

(maksimum 1.500 kr.). 

Tilskud til udstyr 

(maksimum 500 kr.) og 

eventuel leje af 

instrumenter. 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

5.  Egedal  Under 18 år  

Flygtninge over 18 år 

kan også tildeles 

fritidspas.  

1 år.  Hjælp til kontingent 

(maksimum 2.000 kr.)  

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

6.  Fanø 3-18 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Økonomisk hjælp til 

kontingent og køb af 

udstyr.  

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 
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automatisk af 

kommunen. 

7.  Favrskov  Under 18 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Hjælp til kontingent 

(maksimum 1.000 kr.)  

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

8.  Fredensborg Under 18 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Hjælp til kontingent 

(maksimum 1.500 kr.) 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

9.  Fredericia 5-18 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr etc.  

5-11 år: maksimum 1.000 

kr.  

12-18 år: maksimum 

1.500 kr.  

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

Forældre kan søge, men 

kommunen foretrækker, 

ansøgningen kommer fra 

en tredjepart.  

10.  Frederiksberg Under 18 år.  

Flygtninge over 18 år 

kan også tildeles 

fritidspas. 

1 år.  

Forsøgsordning indtil 

2020, hvor barnet/den 

unge kan tildeles 

’fritidspas nr. 2’.  

Hjælp til kontingent 

(maksimum 2.000 kr.) og 

yderligere hjælp til 

udstyr. 

 Både familie, fagpersoner 

og foreninger kan søge 

om fritidspasset. 

Kommunen tilbyder 

fritidsvejledning gennem 

FritidsGuiderne og 

FlygtningeGuiderne. 

11.  Gentofte 6-25 år.  Begrænsning ikke 

angivet.  

Hjælp til kontingent: 

første halvår højest 1.500 

kr. og herefter op til 50 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 
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pct. af kontingentet ‒ 

dog højest 750 kr. 

12.  Gladsaxe 0.-10. klasse. 6 måneder ad gangen. Gratis kontingent samt 

mulighed for støtte til 

eksempelvis stævner og 

ture. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

13.  Helsingør  6-17 år.  

Flygtninge op til 25 år (i 

integrationsperioden). 

1 år med mulighed for 

forlængelse. 

Hjælp til kontingent 

(maksimum 2.000 kr.), 

stævner/lejre 

(maksimum 1.000 kr.) og 

udstyr (maksimum 600 

kr.) – dog højest 3000 kr. 

i alt. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

14.  Herning  6-18 år.  1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr 

(maksimum 1.500 kr.)  

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 

15.  Hillerød  3-17 år.  Begrænsning ikke 

angivet (forsøgsordning 

i 2019).  

Hjælp til kontingent 

(maksimum 2.000 kr.) og 

eventuelt hjælp til 

udstyr. 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

16.  Holstebro Under 18 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Hjælp til kontingent 

(maksimum 600 kr.) 

og/eller 

fritidsvejledning med en 

frivillig guide. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

17.  Hvidovre  6-17 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.200 kr.) og hjælp til 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 
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udstyr (maksimum 700 

kr.). 

automatisk af 

kommunen. 

18.  Høje-Taastrup  6-17 år. 3-6 måneder. Gratis kontingent 

(fritidspassets længde 

afhænger af prisen på 

kontingentet). 

X Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

Der findes desuden et 

tilbud til voksne (18-35-

årige), der er psykisk 

sårbare. Tilbuddet 

fungerer umiddelbart på 

samme måde som 

tilskudsordningen til 

børn. Der er dog et loft 

på 1.200 kr. og kan som 

udgangspunkt tildeles én 

gang og gælder i 6-12 

måneder (afhængigt af 

prisen på aktiviteten). 

Kan søges selv eller 

tildeles på baggrund af 

henvisning fra 

psykiatriens fagpersoner. 

19.  Kolding  6-18 år. 1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr 

(maksimum 3.000 kr.). 

Mulighed for vejledning 

og tildeling af ’følgeven’. 

 Familien ansøger selv 

eller tildeles automatisk 

af kommunen. 

Foreninger og 

fagpersoner kan også 

henvise. 
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20.  Køge  Under 18 år. 1 år, men mulighed for 

genansøgning. Der er 

ingen begrænsning på 

antallet af 

genansøgninger. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (ingen øvre 

grænse). 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

Kommunen har også en 

ordning for økonomisk 

trængte pensionister. 

21.  Lyngby-Taarbæk  Under 18 år. 1 år, men kan fornyes. Økonomisk hjælp til 

kontingent (begrænsning 

ikke angivet). 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

22.  Middelfart  0-17 år, men mulighed 

for aldersdispensation. 

1 år, men mulighed for 

forlængelse. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr 

(maksimum 1.000 kr.). 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

Kommunen har en årlig 

pulje, og midlerne 

fordeles ud fra først til 

mølle-princippet. 

23.  Morsø Under 18 år. Begrænsning ikke 

fastsat, men vurderes 

årligt. 

Hjælp til kontingent 

(beløb ikke fastsat). 

Morsø Kommune 

foretrækker at henvise til 

andre aktører (DGI, 

flygtningehjælp etc.), da 

kommunens egen pulje 

er lille. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 
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24.  Nordfyn 3-17 år. 1 år. Økonomisk hjælp 

primært til kontingent, 

men tilskuddet kan 

eventuelt bruges til køb 

af tøj gennem foreningen 

– eksempelvis til 

gymnastikopvisning 

(maksimum 1.000 kr. i 

alt). 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

Fritidspasset er en 

forsøgsordning for 

aktiviteter med start i 

2019. Senere 

offentliggøres en ordning 

for 2020. 

25.  Odder  0. klasse/6 år-25 år. 1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr og 

deltagelse ved stævner 

(beløbsgrænse ikke 

angivet). 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

Fritidspasset er en 

forsøgsordning i 

kommunen indtil 2020. 

26.  Odsherred  3 år-10. klasse. 1 år. Økonomisk hjælp 

(maksimum 600 kr.). 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

27.  Roskilde  6-17 år. 1 sæson og et reduceret 

tilskud i op til 2 

efterfølgende sæsoner. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kroner) og ture 

(maksimum 500 kr.). 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

Fritidspasset er en del af 

ordningen ’Like my life’, 

hvor også rådgivning 
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med Red Barnet er 

inkluderet. 

28.  Skanderborg  0. klasse-24 år. 1 år, men kan 

genansøges. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent og i særlige 

tilfælde udstyr. 

Beløbsgrænsen er ikke 

angivet. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset.

29.  Skive  5-17 år. 1 år og højest 3 år (årlig 

genansøgning). 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.). 100 pct. støtte 

det første år og 50 pct. 

støtte andet og tredje år. 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

barnet til fritidspas, eller 

forældre ansøger. 

30.  Slagelse  6-18 år. 1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent 

(beløbsgrænse ikke 

angivet). 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

31.  Struer  0-24 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr 

(begrænsning ikke 

angivet). 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

32.  Svendborg  3-18 år. 1 år og højest 3 år med 

årlig genansøgning. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.500 kr.). 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 
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33.  Sønderborg  3-23 år. 1 år, men kan 

genansøges. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.) og vejledning. 

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset, eller 

forældre ansøger. 

Kommunen har en 

begrænset pulje til 

fritidspas. Når puljen er 

opbrugt, kan fritidspas 

ikke bevilges. 

34.  Varde 0-17 år. 1 fritidsaktivitet pr. 

kalenderår. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

2.000 kr.).  

X Foreningen eller 

fagperson henviser 

barnet til fritidspas. 

Det er muligt at søge én 

forårssæson og én 

efterårssæson, men 

tilskuddet er stadig 

højest 2.000 kr. 

Kommunen har en pulje 

til ordningen efter først 

til mølle-princippet.  

Henviser desuden til 

Fritidspuljen 

(flygtninge), DGI og DIF. 

35.  Vesthimmerland 5-18 år. 1 år (som 

udgangspunkt). 

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr, 

transport/træningsophol

d/lejre (maksimum 

1.000 kr.). 

 Foreningen eller 

fagperson henviser 

til/søger om 

fritidspasset. 
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36.  Viborg  Under 18 år. Varigheden afhænger af 

egenbetalingen. Jo større 

egenbetaling, desto 

længere tid kan 

tilskuddet modtages. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr, 

transport etc. 

(maksimum 1.000 kr.). 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

Tildeles ud fra individuel 

vurdering. 

37.  Aabenraa 0.-9. klasse. Begrænsning ikke 

angivet. 

Begrænsning ikke 

angivet. 

 Forældre skal henvende 

sig til skolen, som 

formidler og tildeler 

fritidspasset. 

Foreninger kan også 

sende en opkrævning til 

skolen, som afregner 

direkte med foreningen. 

38.  Aarhus  3-17 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.). 

 Familien ansøger selv, 

eller fritidspasset tildeles 

automatisk af 

kommunen. 

Kommunen tilbyder, at 

hele beløbet kan bruges 

til én aktivitet, og at et 

eventuelt restbeløb kan 

overføres til en anden 

aktivitet. 
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Kommuner med lignende ordning  

 Kommune Aldersgruppe Støttens varighed Støttens omfang Kommune med BROEN Bemærkninger 

1.  Assens Under 18 år  1 år (mulighed for 

forlængelse til 2 år). 

Hjælp til kontingent 

(maksimum 1000 kr. 

første år, 50 pct. andet år) 

+ hjælp til udstyr (max 

500 kr.)  

 Foreningen søger på 

vegne af barnet.  

2.  Brønderslev 3-18 år. 1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.200 kr.). Vejledning 

gennem Fritidsguiderne. 

 Forældre ansøger. 

3.  Esbjerg 0. klasse-18 år. 1 år. Økonomisk støtte ’i 

begrænset omfang’. 

X Lærer, kontaktperson, 

pædagog, pårørende, 

socialrådgiver eller 

lignende.  

Kommunen har en 

tilskudsordning til 

flygtningebørn og -unge. 

Ordningen hedder ’Aktiv 

Fritid’. 

4.  Faxe Under 18 år. 1 sæson. Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr, leje af 

instrument etc. 

Tilskuddet omfatter 

maksimum 60 pct. af 

beløb – dog mindst 200 

kr. og højest 700 kr. pr. 

sæson. Er aktiviteten 

 Forældre, lærere, trænere 

eller fagpersoner ansøger 

på baggrund af 

henvendelse til den 

specifikke forening, 

musik-, aften- eller 

billedskole. 
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særligt udgiftskrævende, 

er tilskuddet højest 50 

pct. 

Forældrene, foreningen 

eller anden instans skal 

være medfinansierende.  

5.  Frederikshavn  5-17 år. 1 år, men mulighed for 

genansøgning. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent. Tilskuddet er 

fordelt 50/50 mellem 

kommunens pulje og 

klubben/foreningen. 

Mulighed for økonomisk 

hjælp udstyr, 

træningslejre etc. 

X Fagpersoner, som 

familien kontakter, søger 

om tilskuddet. 

6.  Furesø  6-29 år. 1 år.  

Kan forlænges ved 

særlige forhold. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent. Støtten er et 

engangsbeløb på cirka 

1.200 kr., som vurderes at 

kunne dække årets 

kontingent. 

Kommunen har pulje til 

udstyr og en 

’udstyrsbank’ samt en 

pulje til træningslejre etc. 

Puljernes størrelse 

varierer. 

 Forældre og/eller 

fagpersoner ansøger. 

7.  Faaborg-Midtfyn  6-16 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Hjælp til formidling, 

indmeldelse og opstart 

etc. samt økonomisk 

støtte. 

 Samarbejde mellem 

kommunen, Red Barnet 

og Røde Kors. 

Forældrene kontakter 

Red Barnet, som 

administrerer 

støtteordningen. 
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Ordningen hedder ’Et 

godt FRITIDSLIV for 

alle’. 

8.  Gribskov  ’Børn og unge’ (alderen 

er ikke specificeret). 

1 sæson. Kontingentfritagelse for 

én idrætsgren 

(maksimum 1.000 kr.) 

og/eller økonomisk 

hjælp til rekvisitter 

(maksimum 400 kr.). 

 Foreningen søger. 

Ordningen hedder 

’Idrætspas’. 

9.  Hjørring  0-18 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr etc. 

(begrænsning ikke 

angivet). 

 Forældre, lærere, 

pædagoger og andre 

fagpersoner ansøger. 

Ordningen hedder 

’Forebyggelsespuljen’, 

som årligt omfatter et 

afsat beløb. 

10.  Holbæk  0-18 år. 3 år, men der er 

mulighed for 

dispensation. Ordningen 

skal fornyes årligt. 

Økonomisk støtte til 

kontingenter, udstyr etc. 

(maksimum 3.000 kr. pr. 

år). 

 Søges af lærer, 

kontaktperson, pædagog, 

pårørende, 

socialrådgiver eller 

anden fagperson. 

Ordningen hedder 

’Fripladsordning’. 

11.  Kerteminde  ’Børn og unge’ (alderen 

er ikke specificeret). 

Begrænsning ikke 

angivet. 

Vejledning om 

fritidsaktivitet og 

eventuel økonomisk 

hjælp til kontingent, 

udstyr, stævner etc. 

 Alle med relation til 

barnet/den unge kan 

henvise. 

Ordningen er et 

samarbejde mellem 

kommunen og Red 

Barnet og hedder ’Plads 
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Til Alle’. I kommunen er 

der kommunalt ansatte 

fritidsvejledere tilknyttet 

ordningen.    

12.  København  3-17 år samt børn- og 

unge med 

flygtningestatus. 

Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.) og udstyr 

(maksimum 500 kr.). 

Vejledning fra 

FritidsGuiderne KBH. 

 Foreningen ansøger på 

baggrund af kontakt fra 

forældre.  

 

13.  Lemvig  ’Børn og unge’ (alderen 

er ikke specificeret). 

Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent + hjælp til 

træningslejre o.l. 

(maksimum 500 kr. pr. 

halvår).  

 Foreningen søger for 

barnet/den unge 

(anonymiseret). 

14.  Lolland  Op til 25 år. Én aktivitet pr. halve år, 

men ingen begrænsning 

på antal genansøgninger. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent, udstyr, 

deltagelse ved stævner 

etc. (maksimum 1.000 

kr.). 

X Forening, underviser, 

sundhedsplejerske og 

andre med kontakt til 

barnet/den unge. 

15.  Mariagerfjord Under 25 år. 1 år, men kan forlænges. Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.). Foreningen 

kan dække et eventuelt 

restbeløb, således 

kontingentfritagelse 

opnås. 

X Foreningen eller 

sagsbehandler ansøger. 

 

16.  Nyborg  6-16 år. 1 år, men kan forlænges 

til 2 år. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.500 kr.). 

X Forældrene ansøger. 
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17.  Rebild  7-18 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp. 

Beløbet afhænger af 

aktiviteten og vurderes 

fra sag til sag. 

 Forældrene ansøger. 

18.  Ringkøbing-Skjern  6-18 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

beklædning og 

kontingent (i et vist 

omfang). Den 

økonomiske hjælp er en 

el af bredere indsats, der 

også inkluderer 

vejledning. 

X Barnet/den unge selv 

samt forældre, 

skolelærere, 

foreningsfolk eller andre 

med tilknytning til 

barnet/den unge. 

19.  Ringsted  Op til 15 år. 1 år, men kan forlænges 

(dog højest 3 år). 

Økonomisk hjælp til 

kontingent, 

stævnedeltagelse og 

udstyr (maksimum 2.500 

kr.). 

 Forældrene ansøger. 

Kommunen har en årlig 

pulje, som fordeles efter 

først til mølle-princippet. 

20.  Rudersdal  6-18 år. Højest 3 år. Økonomisk hjælp 

(maksimum 1.500 kr. pr. 

år).  

X Kommunen, foreningen 

og fagpersoner ansøger. 

Ordningen hedder 

’Fritidsforstærkningen’. 

Kommunen har desuden 

en tilskudsordning til 

flygtninge mellem 19 og 

30 år. 

21.  Sorø  Under 18 år. Varierer fra forening til 

forening, alt efter hvor 

lang perioden for ét 

kontingent er. 

Gratis kontingent.  Foreningen søger, men 

ansøgning udfyldes 

sammen med en 

forælder. 
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22.  Stevns  Under 18 år. 1 sæson, men mulighed 

for genansøgning. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr 

(maksimum 1.000 kr.) 

 Forældre, foreningen 

eller myndighedsperson 

søger. 

23.  Syddjurs  6-17 år. 1 år. Økonomisk hjælp til 

kontingent (maksimum 

1.000 kr.) og udstyr, 

stævner etc. (maksimum 

1.000 kr.). 

 Forældre, foreningen 

eller myndighedsperson 

søger.  

Ordningen hedder ’Fritid 

for alle’. 

24.  Thisted  Under 18 år. Begrænsning ikke 

angivet. 

Økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr ‒ i 

særlige tilfælde også 

transport (ingen øvre 

beløbsgrænse angivet). 

 En ansat i kommunen 

henviser/søger. 

25.  Vejle  6-18 år. 1 år, men mulighed for 

forlængelse. 

Betaling af kontingent 

(beløb ikke angivet) og 

hjælp til udstyr. Tildeling 

af ’følgeven’. 

X Fagpersoner søger. 

Ordningen hedder ’Aktiv 

fritid’. 
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Kommuner uden kommunalt tilbud 

 Kommune Kommune med BROEN Bemærkninger 

1.  Allerød  Ingen bemærkninger. 

2.  Billund   Red Barnets ordning, ’Plads til Alle’, er tilstede i Billund Kommune. Kommunen forvalter uddelingen af 

tilskud, men Red Barnet Billund forvalter alle andre aspekter ‒ herunder adgang til ordningen, og 

frivillige/projektlederen fra Red Barnet har al kontakt med familien.  

3.  Brøndby  Red Barnets ordning, ’Plads til Alle’, er tilstede i Brøndby Kommune. Kommunen forvalter uddelingen af 

tilskud, men Red Barnet Brøndby forvalter alle andre aspekter ‒ herunder adgang til ordningen, og 

frivillige/projektlederen fra Red Barnet har al kontakt med familien.  

4.  Frederikssund   Ingen bemærkninger. 

5.  Glostrup  Henviser til foreninger for børn med særlige behov eller handicap (Idrætsforeningen Espelund, Dansk 

Handicapidrætsforbund og Den fælleskommunale Idrætspulje). 

6.  Greve X Ingen bemærkninger. 

7.  Guldborgsund  X Ingen bemærkninger. 

8.  Haderslev   Ingen bemærkninger. 

9.  Halsnæs  X Ingen bemærkninger. 

10.  Hedensted  X Kommunen har tilbuddet ’Fritid til Alle’, som er et projekt forankret i kommunens afdeling for Kultur og 

Fritid. Projektet er et samarbejde med skoler, Ungdomsskolen, Familieafdelingen, Sundhedsafdelingen, 

Integration, Handicap og frivillige foreninger. 

11.  Herlev  X Ingen bemærkninger. 

12.  Horsens  X Ingen bemærkninger. 

13.  Hørsholm   Kommunen har i perioden 2018-2021 afsat midler til flygtningebørns aktivitet i foreninger – eksempelvis 

kontingentnedsættelse eller -fritagelse. 

14.  Ikast-Brande   Henviser til aktiviteter og tilbud relateret til ’Bevæg dig for livet’. 

15.  Ishøj   Ingen bemærkninger. 
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16.  Jammerbugt   Ingen bemærkninger. 

17.  Kalundborg   ’Fritidskontoen’ er et samarbejde mellem kommunen og Red Barnet. Målgruppen er børn og unge i alderen 

6-14 år, men der er mulighed for aldersdispensation optil 17 år. Støttens varighed er ét år, men der er ikke 

angivet en begrænsning i forhold til genansøgning. Der ydes økonomisk hjælp til kontingent (maksimum 

1.000 kr.) og til udstyr (maksimum 500 kr.). 

18.  Langeland  Henviser til BROEN i Svendborg. 

19.  Lejre   Ingen bemærkninger. 

20.  Læsø  Henviser til tilbud i Frederikshavn. 

21.  Norddjurs   Ingen bemærkninger. 

22.  Næstved  X Ingen bemærkninger. 

23.  Odense  X Ingen bemærkninger 

24.  Randers  X Kommunen henviser til en række initiativer: Børnenes Kontor, Randers FC, Glad Fritid Puljen, Idræt for 

alle børn (DIF), Fritidspuljen og Børnesagens Fællesråd.  

Derudover har kommunen ’Genbrugssport’, hvor brugt idrætstøj og -udstyr kan fås. 

25.  Rødovre   Kommunen støtter Fælleskommunal Idrætshandicappulje. 

26.  Samsø   Ingen bemærkninger. 

27.  Silkeborg  X Ingen bemærkninger. 

28.  Solrød   Ingen bemærkninger. 

29.  Tønder  X Ingen bemærkninger. 

30.  Tårnby   Ingen bemærkninger. 

31.  Vallensbæk   Ingen bemærkninger. 

32.  Vejen X Ingen bemærkninger. 

33.  Vordingborg  X Ingen bemærkninger. 

34.  Ærø   Ingen bemærkninger. 
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35.  Aalborg  X Kommunen har ’Sund Fritid For Alle’, som er en støtteordning til børn og unge under 18 år. Støttens 

varighed er ét år, men der er mulighed for genansøgning.  

Støtten omfatter økonomisk hjælp til kontingent: 1. år 75 pct., 2. år 50 pct. og 3. år 25 procent. Mulighed for 

få dækket udgifter til udstyr og ture med 80 procent. 

Gælder i udvalgte postnumre: 9240, 9220, 9210, 9200 og 9381/9482.  

Støtten gives på baggrund af specifikke indikatorer i familien. 

 


