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Notat

Fritidspas

Fritidspas-ordningen i Svendborg Kommune blev etableret i 2016 med 
støttebeløb fra Socialministeriet på 150.000 kr. til implementering af 
ordningen. Det blev dernæst besluttet i forbindelse med 
budgethandlingerne at afsætte 100.000 kr. i budget 2016 og overslagsår 
til ordningen.

Status medio 2017 var, at der ikke var tilstrækkelig søgning til puljen, 
hvorfor kriterierne for at komme i betragtning til et fritidspas blev evalueret 
og ændret. På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 
17. august 2017 blev det derfor besluttet at udvide den daværende 
ordning, således at støttebeløbet blev hævet til et muligt niveau på 1.500 
kr. samt børn i alderen 3 til 5 år fremover også kunne bevilges fritidspas.

Regnskab 2016-2018: 
År 2016 2017 2018
Beløb 16.600 kr. 71.020 kr. 121.630 kr. 
Antal 23 83 109

Regnskaberne dækker således over forskellige ordninger og en 
implementeringsfase, hvor kendskabet til ordningen skulle udbredes.

Erfaringer med den igangværende ordning
Udgiften til Fritidspas i regnskab 2018 udgjorde 121.630 kr. 
Gennemsnitsudgiften til fritidspas pr. barn udgør i 2018 regnskabet ca. 
1.064 kr. og omfatter ca. 109 fritidspas, som er afregnet i 2018. 
Gennemsnitsalderen for børn og unge i ordningen udgør 11,4 år. Der er 
ingen børn under 6 år i ordningen og kun ganske få i alderen 6-8 år. 
I 2018, som er det første år, hvor ordningen er i ”fuld drift”, vil modtagere 
af fritidspas være såvel 1., 2. og 3. års aktive. 

Der er bevilget 230 fritidspas i perioden 2016 - 2019. Af forskellige 
årsager svarer den reelle udgift ikke til den beregnede udgift, idet barnet 
ofte afprøver een eller flere aktiviteter. Hvis barnet kun har deltaget i en 
kortere periode til aktiviteten, modtages sjældent en regning fra 
foreningen. 
I praksis går der også ofte noget tid, fra fritidspasset er bevilget, til barnet 
kommer i gang ude i foreningen med aktiviteten. 

Ved nuværende ordning med en bevillingsperiode på tre år, vil den 
anslåede årlige udgift til ordningen udgøre ca. 122.000 kr. 
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Såfremt bevillingsperioden udvides ubegrænset til det fyldte 18. år vil 
udgiftsmønsteret anslås at se således ud: 
År 2020 2021 2022 2023
Beløb 163.000 kr. 204.000 kr. 245.000 kr. 286.000 kr. 
Antal 145 181 217 253

 
Finansiering
Som følge af implementeringsperioden er der akkumulerede overførsler 
fra de første år. Budget i 2019 og frem holdt op mod forventet udgift med 
ubegrænset bevillingsperiode jf. forslag fra budget 2020: 

2019 2020 2021 2022 2023
Budget 100.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Overførsel 242.000 220.000 159.000 57.000
Korr. 
budget

342.000 322.000 261.000 159.000 102.000

Forventet 
udgift

122.000kr. 163.000 204.000 245.000 286.000

Rest 220.000 159.000 57.000 -86.000 -184.000
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