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Orientering 
Til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget  

 

 

Orientering om udmøntning af måltal til mere idræt  

Resumé 

Som følge af regeringens udspil ”Tættere på – Grønne byer og 

Hovedstad i udvikling” er der afsat en ramme til Københavns og 
Frederiksberg Kommuner, som får mulighed for at øge deres 

investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-

2030. Københavns Kommunes andel udgør 860 mio. kr. 

Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om 

rammerne for udmøntningen af det ekstra måltal, herunder om 

periodiseringen af måltallet og krav til opfølgning.  

 

Sagsfremstilling: 
Baggrund  

Regeringen lancerede den 6. maj  udspillet ”Tættere på – Grønne 

byer og en Hovedstad i udvikling”. Udspillet indeholder initiativet 
”Markant flere idrætsfaciliteter til København og på Frederiksberg”.  
Med initiativet ”afsættes en ramme til et markant løft af 

idrætsfaciliteterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som får 

mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 

mia. kr. i perioden 2022-2030”. 
 

Den samlede ramme er fordelt mellem København og Frederiksberg 

efter indbyggertal i 2021. Københavns Kommunes andel udgør på den 

baggrund 860 mio. kr., hvoraf der er afsat 20 mio. kr. i 2022 og 105 mio. 

kr. årligt i perioden 2023-30. 

 

Kulturministeriet har fremsendt et såkaldt aftalepapir til 

Økonomiforvaltningen, som vil danne grundlag for det videre arbejde 

med udmøntning af initiativet. Det overordnede krav er, at der skal ske et 

reelt løft på idrætsområdet for at få råderet over den ekstra 

investeringsramme. Aftalepapiret er godkendt af Finansministeren og 

Kulturministeren. Nedenfor fremgår de væsentligste elementer fra 

aftalepapiret. Hele aftalepapiret kan ses i bilag 1.  

 

Udmøntningsaftale 

Initiativet gennemføres ved at reservere en del af den eksisterende 

ramme til offentlige investeringer, hvormed der gives mulighed for, at 

København og Frederiksberg Kommuner kan anvende en del af deres 

likviditet til et reelt løft af idrætsfaciliteterne. Københavns og 

Frederiksbergs anlægsramme hæves derfor med henvisning til 

investeringerne i idrætsanlæg i kommunerne. 

 



Profilen for udmøntning af initiativet er fastsat til 20 mio. kr. i 2022 og 

105 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 2030, jf. nedenstående tabel. 

 

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I alt 

København 20* 105 105 105 105 105 105 105 105 860 

*I forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 blev parterne enige om at prioritere de ekstra 

måltal i 2022 på 20 mio.kr. til at igangsætte nye idrætsanlægsprojekter.   

 

Betingelser for anvendelse af rammen: 

Præmissen for løftet af anlægsrammen til idrætsfaciliteter er, at dette 

rammeløft anvendes til at øge antallet af idrætsfaciliteter i forhold til et 

scenarie, hvor rammen ikke blev løftet.  

 

Kommunerne skal således i 2022 fremlægge en investeringsplan for 

idrætsfaciliteter frem mod 2030, hvori det fremgår, hvordan den enkelte 

kommune forventer at anvende den ekstraordinære udgiftsramme til et 

løft af det investeringsniveau, som kommunerne allerede planlægger at 

realisere.  

 

Investeringsplanen vil herefter, sammen med en løbende opfølgning på 

kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter, være udgangspunktet for 

den fremtidige opfølgning på initiativet. Kommunens historiske 

investeringer på området tages i betragtning i forhold til at vurdere det 

øgede niveau. De nærmere detaljer i investeringsplanen fastlægges af 

Kulturministeriet i dialog med de to kommuner. 

 

Budgetaftale 2022 

Af budgetaftale  fremgår det, at ”Parterne ønsker at lave en plan 

for et løft af idrætsfaciliteter for en kommende årrække, når de 

økonomiske rammer og regler for udmøntning er på plads. Kultur- og 

Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen til 

budget 2023 fremlægge en arealplan, der indeholder forslag til, 

hvordan det øgede måltal kan bruges på et løft af idrætsfaciliteter, 

f.eks. til udvikling af Valby og Sundby idrætspark, Østerbro Stadion 

samt udvikling af Naturpark Nordhavn. Forslagene forelægges Kultur- 

og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne. Finansiering af de 

enkelte projekter sker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger 

på baggrund af særskilte budgetnotater med forslag til konkrete 

idrætsanlægsprojekter”. 
 

Økonomi 

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Videre proces 

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af forståelsespapiret gå i dialog 

med Kulturministeriet om de nærmere detaljer i investeringsplanen.  

 

På baggrund af dialogen med Kulturministeriet vil Kultur- og 

Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, til budget 2023, 

udarbejde en arealplan for kultur og fritid, som indeholder en 



investeringsplan for idrætsfaciliteter frem mod 2030, herunder forslag 

til hvordan det ekstra måltal kan bruges.  

 

Forslagene forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forud for 

budgetforhandlingerne. 

 

Bilag 
• Bilag 1. Forståelsespapir mellem Kulturministeriet samt 

Københavns og Frederiksberg Kommuner vedr. udmøntning af 
initiativet ”Flere idrætsfaciliteter i København og Frederiksberg 
Kommuner” 

 

 
 
 

  



Kulturministeriet 

Frederiksberg Kommune 

Københavns Kommune 

 

Forståelsespapir mellem Kulturministeriet samt Københavns og 

Frederiksberg Kommuner vedr. udmøntning af initiativet ”Flere 

idrætsfaciliteter i Københavns og Frederiksberg Kommuner" 

28. november 2021 

 

  

Det fremgår af regeringens udspil Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i 

udvikling, at ”der afsættes en ramme til et markant løft af idrætsfaciliteterne i Københavns og 

Frederiksberg Kommuner, som får mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med 

samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030”. 

Udmøntningsaftale 

Initiativet gennemføres ved at reservere en del af den eksisterende ramme til of-

fentlige investeringer, hvormed der gives mulighed for, at København og Frede-

riksberg Kommuner kan anvende en del af deres likviditet til et løft af idrætsfacili-

teterne. Kommunernes anlægsramme hæves derfor med henvisning til investerin-

gerne i idrætsanlæg i Københavns og Frederiksberg Kommuner.  

 

Profilen for løft af investeringer er fordelt mellem Københavns og Frederiksberg 

Kommune efter indbyggertal i 2021 samt efter dialog med kommunerne, jf. tabel 1. 

Betingelser for anvendelsen af rammen 

Kommunerne fremlægger i 2022 en investeringsplan for idrætsfaciliteter frem 

mod 2030, hvori det sandsynliggøres, at den enkelte kommune vil anvende den 

ekstraordinære udgiftsramme til et løft af det investeringsniveau, kommunerne al-

lerede planlægger at realisere. De nærmere detaljer i investeringsplanen fastlægges 

af Kulturministeriet i dialog med de to kommuner. 

Det er således en forudsætning, at Københavns og Frederiksberg kommuner skal 

hæve deres investeringer til idrætsfaciliteter. Kommunerne skal derfor redegøre 

for, hvordan de konkret planlægger at anvende de øgede investeringsrammer. In-

vesteringsplanen vil herefter, sammen med en løbende opfølgning på kommuner-

nes investeringer i idrætsfaciliteter1, være udgangspunktet for den fremtidige op-

følgning på initiativet. 

De to kommuner skal acceptere det overordnede krav om at fremlægge en inve-

steringsplan, der sandsynliggør et reelt løft på området for at få råderet over den 

 

 

1 Der tages udgangspunkt i regnskaber i den kommunale kontoplan. 

Tabel 1 

Profil for udmøntning af initiativet, fordelt på kommune 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

København  20 105 105 105 105 105 105 105 105 

Frederiksberg 3 7 8 17 21 21 21 21 21 

I alt 23 112 113 122 126 126 126 126 126 
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ekstra investeringsramme. I den forbindelse inddrages også kommunernes histori-

ske investeringsniveauer.  

Kommunerne redegør hvert år over for Kulturministeriet om fremdrift i forhold 

til investeringsplanen, og der redegøres for, hvordan midlerne er et løft ud over 

det i forvejen planlagte niveau. Kommunernes historiske investeringer på området 

tages i betragtning i forhold til at vurdere det øgede niveau. Materialet skal kunne 

anvendes til offentliggørelse af konkrete projekter, som rammen er anvendt til. 

Såfremt redegørelserne ikke på tilfredsstillende vis afspejler et reelt løft i investe-

ringerne, vil fjernelse af fremtidig ramme blive overvejet. 


