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Aftalen beskriver s marbejdet mellem Bornholms Regionskommune v. Center for S ole Kultur og Fritid (SKF) og
Bornholmske Borgerforeningers S mvirke (BBS) om fordeling af puljemidler fra Lokalsamfundspuljen til Bornholms
borgerforeninger.

Lokals mfu dspuljen er en s mmenlægning af Fritids- og Kultur uljen (baseret på en aftale fra 2004 mellem SKF og BBS)
og Lokalsamfundspuljen (b seret på en aftale mellem Økonomi- og Pl nu v lget og BBS fra 2015) Disse to puljer består af
budgetmidler, som BRK tidligere har afsat til løsning af konkrete opgaver i lokalsamfundene.

Formålet med Lokalsamfundspuljen er at fremme lokalt forankret medbestemmelse på, hvordan byerne og lokalsamfundene
sk l udvikles og støttes økonomisk. Det  ft les derfor, at puljemidlerne lægges ud til lokale by- og borgerforeninger, der skal
samarbejde om fordelingen.

Det er samtidig intentionen, at puljemidleme skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvi le
synliggøreisen af lokalområ ets særlige kendetegn, at sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx
vedligeholdelse, renholdelse m . og støtte udviklingsprojekter økonomisk.

Puljen uddeles administrativt af SKF efter en fordelingsnøgle indstillet af by- og borgerforeningerne. Puljen indgår i Fritids-
og Kulturudvalgets budgetramme.

Formål
De formål  uljemidleme kan støtte og de opgaver, der forventes løst af borgerforeninger, lokalforeninger, by foreninger
m.v. i lokalområderne, sk l være af almennyttig karakter og respektere kommunalfuldmagten (Se bilag 1).

Budgetramme
Puljen har en budgetr mme på 1.565.846 kr. eksklusiv moms (2016-tal). Beløbet er et total budget for henholdsvis den
tidligere Lokalsamfundspulje på 1.237.476 kr. (2016-t l) og budgettet for Fritids- og Kulturpuljen på 328.370 kr. (2016-tal).

Puljebeløbet vil løbende blive pristalsreguleret, og SKF tager forbehold for fremtidige budgetændringer, der kan have
konsekvenser for den ovennævnte budgetramme.

Fordelin 
Puljebeløbet fordeles mellem samtlige lokalsamfund uanset lokalsamfundet er repræsenteret som medlem i BBS eller ikke.
Midlerne fordeles til foreningerne efter nedenstående prioritetsrækkefølge og fordelingsnøgle.

29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund
70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde
1 % af midlerne tilfalder BBS til fællesarrangementer og til løsning af administrative o gaver. I beløbet indgår
medlemsforeningernes kontingent til BBS.

Fordelingsnøglen bygger på følgende forudsætninger jf. bilag 2:

• at der skal være mulighed for, at mindst ét lokalsamfund kan være repræsenteret i hvert kirkesogn.

• at befolkningstalet i de enkelte lokalsamfund, opgøres på grundlag af:

1) indbyggertalet i byer med 200 indbyggere og derover
2) skønnede tal for byer under 200 indbyggere

3) befolkningst let uden for byerne fordelt Igelgt melem ale medtagne lokalsamfund

• at lok lsamfund i modelen ikke kan have overlappende grænser, så der derved medregnes indbyggere to g nge.

•  t fordelingsnøglen er beregnet på ovenstående grundlag og angiver i procent, hvor stor en andel hvert enkelt

lokalsamfund/-forening får  f de aktuele midler.

Nedlægges en forening eler er et lokalsamfund/en forening midlertidigt inaktiv (ved at der f.eks. ikke er indsendt revideret
regnsk b for det foregående år) overføres de midler, dette lokalsamfund/denne forening skule have modtaget i et
kalenderår til det efterfølgende år, hvor det indgår i den samlede pulje til fordeling melem de aktive foreninger.



Udbetaling af puljemidler
Foreninger, der tegner et lokalsamfund, ståt over for SKF og BBS til ansvar for, at midlerne alene benyttes til de i denne
aftale nævnte opg  er og skal aflægge re ideret  rsregnsk b, hvoraf det fremgår, h ad man har modtaget ifølge denne a tale,
og til hvilke formål midlerne er blevet anvendt.

Modt gne årsregnsk ber er aft lepart rnes grundlag for udbetalingen af de enkelte foreningers midler i det efterfølgende  r.
Efter behov kan SKF og BBS forlange uddybende oplysninger om regnsk bstal, der vedrører denne aftale.

Indsendelse af årsregnskaber og udbet ling af lokalsamfunds uljemidler følger nedenstående tidsplan.

Tids rist

Se est 15. april
indsender lokals mfundene revideret  rsregnskab for det foregåe de år til
kasseren i BBS

Senest l.maj videresender BBS medlemsforeningernes årsregnskab samlet til SKF

Senest IS.m j udbetaler SKF puljemidlern  til medlemsforeningerne

For Vang Gr ndejerforening, der b de tæller ejere af hel rs- og sommerhuse, og som derfor holder generalforsamling i
somme   nederne og har et  rsregnskab, der ikke følger kalenderå et, gælder den sæ  egel,  t det er det i det foreg ende å 
afsluttede og reviderede   sregnskab, der i dsendes inden 15. april.

I fo bi delse med større  rojekter kan det tillades, at op mod 1 /3 af midlerne o erføres til efte følgende  r. Størrelsen af det
overførte beløb skal fremg  af rsregnskabet sammen med en note, der moti erer overførelsen.

Revideret årsregnskab skal indsendes senest 15. april i det efterfølgende år til BBS, som  ideresender medlemsforeningernes
årsregnskab samlet til SKF senest 1. maj.

Lokalsamfund, der opfylder vilkåre e, f   deres årlige midler udbetalt samlet senest 15. maj. SKF sørger fo  udbetalingen.

Aftalens gyldighed

Denne aft le er gældende f a 1. januar 2017 til Sl.december 2020.

Aftalen, herunder fordelings øglen, genforbandles hvert femte år eller efter ønske fra en af aftaleparterne.

Inde  udløbet af en aftaleperiode skal de  fo eligge et udkast til en  ftale for de efterfølgende fem  r. Udk stet til denne
aftale sk l godkendes af SKF og bestyrelsen for BBS, efter en forudg ende hø ing i medlemskredsen.

Aftalen ka  opsiges af begge  a ter med 2 månede s varsel til den første i en måned.

For Bornholms Regionskommune Foreni gen af Bornholmske Borgerforeningers S m irke

Dato:    



Bilag 1
m  

Kommunalfuldmagten

Som udgangspunkt skal al forvaltningsvirksomhed have hjemmel i lov. Det betyder, at alt hvad staten,
regionerne og kommunerne foretager sig, skal være beskrevet i lovgivningen.

Kommunerne har dog historisk set løftet en lang række opgaver i lokalsamfundet, som typisk består i
forsyningsvirksomhed samt støtte til sociale, foreningsmæssige eller kulturelle formål.
Kommunalfuldmagten er således et begreb, som dækker over de opgaver, en kommune lovligt kan
varetage uden specifik lovhjemmel. Begrebet er udviklet gennem sædvane, retspraksis og udtalelser fra det
kommunale tilsyn og findes ikke som en nedskrevet lov eller lignende.

Hvis BRK vil påtage sig en ny opgave, som ikke er hjemlet ved lov, skal det overvejes, om opgaven kan løses
inden for kommunalfuldmagten. Du kan bruge disse pejlemærker ved din overvejelse:

1. Almennyttekriteriet

Opgaven, der løses, skal understøtte et kommunalt behov. Opgaven skal have et generelt sigte og
den skal komme alle borgere i kommunen eller en sagligt afgrænset gruppe borgere til gode (fx
unge, ældre, skolebørn mv.).

2. Lokalitetsprincippet

Opgaven skal komme kommunens egne borgere til gode og ikke nabokommunens borgere.
Opgaven kan dog godt blive løst uden for kommunens grænser, fx hvis BRK ejer en feriekoloni et
andet sted i landet, hvor BRK s skolebørn kan komme på lejrskole mv. Salg af overskudskapacitet til
private eller andre kommuner er tilladt, så længe det primære formål er varetagelse af en lokal

opgave.

3. Opgavefordelingsprincippet
En kommune må ikke påtage sig en opgave, som allerede ved lov bliver løst af staten eller
regionerne.

4. Forbud mod støtte til enkeltpersoner

Opgaven må ikke bestå i direkte støtte til enkeltpersoner. Sådan støtte skal være lovhjemlet. Et
kommunalt tilbud kan dog godt have et generelt sigte, men i praksis kun blive udnyttet af en
person.

5. Forbud mod støtte til partipolitiske og religiøse aktiviteter
Det er ikke tilladt for kommunen at støtte sådanne aktiviteter. En partipolitisk eller religiøs
organisation kan dog godt udføre og modtage støtte til aktiviteter, som ikke er af partipolitisk eller
religiøs karakter.

25. november 2014



Bilag 2. Fordelingsnøgle til fordeling af Lokalsamfundspuljen til borgerforeningerne
Beløb i 2016:

Indbyggertal  By>200 By<200 Andel  Ialt %  1.702.007 inkl. moms
Borgerforening/by/sogn: 1% 29% 70% Andel inkl. moms Andel ekskl. moms
Allinge-Sandvig Byforening 1062 354 1.416 3 17.628 41.430 59.058 54.333
Amager Borgerforening 152 354 506 1 17.628 14.804 32.432 29.837
Bølshavn Borgerforening 26 354 380 1 17.628 11.117 28.745 26.446
Fællesrådet i Svaneke 1.059 354 1.413 3 17.628 41.342 58.970 54.252
Gudhjem By- og Mindeforening 699 354 1.053 3 17.628 30.809 48.437 44.562
Hasle By-ting 1.646 354 2.000 5 17.628 58.517 76.145 70.054
Klemensker Borgerforening 602 354 956 2 17.628 27.971 45.599 41.951
Listed Borgerforening 202 354 556 1 17.628 16.267 33.895 31.183
Lobbæk Borgerforening 316 354 670 2 17.628 19.603 37.230 34.252
Nexø og Omegns Borgerforening 3.666 354 4.020 10 17.628 117.621 135.249 124.429
Nyker Borgerforening 687 354 1.041 3 17.628 30.458 48.086 44.239
Nylars Borgerforening 194 354 548 1 17.628 16.033 33.661 30.968
Pedersker Lokalforening 241 354 595 1 17.628 17.408 35.036 32.233
Rutsker Sogneforening 69 354 423 1 17.628 12.376 30.003 27.603
Rø Borgerforening 181 354 535 1 17.628 15.653 33.281 30.618
Rønne-Knudsker Byting 14.037 0 14.037 34 17.628 410.711 428.339 394.072
Sandvig Borgerforening 500 354 854 2 17.628 24.986 42.614 39.205
Snogebæk Fællesanliggender 677 354 1.031 3 17.628 30.165 47.793 43.970
Sorthat-Muleby Borgerforening 526 354 880 2 17.628 25.747 43.375 39.905
Stenseby og Omegns Beboerf. 150 354 504 1 17.628 14.746 32.373 29.784
Tejn Borgerforening 872 354 1.226 3 17.628 35.871 53.499 49.219
Vang Grundejerforening 84 354 438 1 17.628 12.814 30.442 28.007
Vestermarie Borgerforening 240 354 594 1 17.628 17.379 35.007 32.206
Østerlars Borgerforening 254 354 608 1 17.628 17.788 35.416 32.583
Østermarie Borgerforening 452 354 806 2 17.628 23.582 41.210 37.913
Aakirke-By-Tinget 2.047 354 2.401 6 17.628 70.250 87.878 80.848
Aarsballe Borgerforening 80 354 434 1 17.628 12.697 30.325 27.899
Aarsdale Borgerforening 441 354 795 2 17.628 23.260 40.888 37.617
BBS 17.020 17.020 15.658

l alt 30.226 936 9.557 40.719 100 17.020 493.582 1.191.405 1.702.007 1.565.846
Befolkningsantal 2013 i alt 40.719
Befolkningstal i byer > 200 indb. 30.226 Note 1) Rønne og Knudsker er opført med indbyggertal i kirkesognet (inkl. indb. i landdistrikterne)
Befolkningstal i byer < 200 indb. 936
Befolkningstal i landdistrikter 9.557


