
Grundstøtte eller præstationsstøtte 
Virkningen af forskellige former for statsstøtte til 

idrætsorganisationerne 

 

Bjarne Ibsen 



Udredningens blinde plet 

• Har primært fokus på hvordan den statslige støtte 
til idrætten fordeles og bruges:  

– Hvordan støttemodtagerne bruger pengene. 

– Hvordan foreningerne og kommunerne bruger og 
vurderer støttemodtagerne. 

– Hvad støttemodtagerne ønsker. 

 

• Men udredningen går helt udenom spørgsmålet, 
hvordan støttemodtagerne opnår støtte 

 

 



Da tipsloven blev vedtaget i 
1948 var der ikke større 
uenighed om, at idrætten skulle 
støttes og hvordan den skulle 
fordeles. 
 
 
Men der var stor politisk og 
organisatorisk uenighed om, 
hvordan man skulle støtte: 
 
HVORDAN DER SKULLE ’SPILLES’ 





Tilskudsformer for offentlig støtte til frivillige organisationer 

Hvilke krav stilles til, hvordan pengene skal anvendes? 

Grundstøtte Aktivitetsstøtte 
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Ramme-

bevilling 

Årlig bevilling til hele organisationen som er 

fastlagt i lovgivning eller følger forholdsvis 

faste traditioner for støtte.   

 

Få eller ingen specifikke krav til, hvad støtte 

bruges til, kontrol deraf mv. 

Årlig samlet bevilling til hele organisationen 

som et resultat af forudgående forhandling. 

 

Specifikke krav til bevillingens anvendelse 

med præciserede mål, succeskriterier samt 

kontrol af realiseringen deraf. 

Projekt-

bevilling 

Tilskud efter ansøgning om støtte fra en 

pulje eller en budgetpost til fremme af et 

afgrænset formål.  

 

Få eller ingen specifikke krav til, hvad 

støtten skal bruges til, kontrol deraf mv. 

Tilskud efter ansøgning om støtte fra en pulje 

eller en budgetpost til fremme af et afgrænset 

formål.  

 

Specifikke krav til bevillingens anvendelse 

med præcisering af mål, succeskriterier samt 

kontrol af realiseringen deraf. 

Præstations-

bevilling 

Støtte i forhold til den tilslutning 

organisationen har (fx et beløb pr. medlem).  

 

Der stilles alene krav til 

organisationsformen, og at organisationen 

har et almennyttigt formål. 

Støtte i forhold til en række definerede 

præstationsmål efter benchmarking 

princippet.  

 

Det kan fx være aktivitetsmål eller 

rekruttering af bestemte grupper. 



Hvordan støttes frivillige organisationer? 

Hvilke krav stilles til, hvordan pengene skal anvendes? 

Grundstøtte Aktivitetsstøtte 
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Ramme-

bevilling 

 

      ¤  Statsstøtte til idrætsorganisationer i DK  

 

      ¤ Statsstøtte til børne- og ungdomsorganisationer 

 

                                          ¤ Statsstøtte til idrætsorganisationer i Norge og Sverige 

Projekt-

bevilling 

 

 

                                                                      ¤  Statsstøtte til social- og sundhedsorg. 

 

                                                                      ¤ Kommunal støtte til sociale org. 

Præstations-

bevilling 

 

                 

                      ¤ Kommunal støtte til idrætsforeninger 



Virkningen af forskellige måder at 
støtte idrætsorganisationerne 

 Støtteform Idrætspolitiske mål Foreningernes interesser  

Rammebevilling  

og  

grundstøtte 

Lille statslig indflydelse på 

organisationernes prioritering af 

statsstøttens anvendelse. 

 

Men organisationernes afhængighed 

af statsstøtten gør, at de orienterer 

sig mod statens forventninger. 

Stor frihed til at varetage 

medlemsforeningernes interesser. 

 

Svage økonomiske incitamenter til at 

gøre sig attraktiv i forhold til 

foreningerne for at opnå deres 

tilslutning. 

Rammebevilling  

og  

aktivitetsstøtte 

Giver større mulighed for at staten 

kan fremme idrætspolitiske mål. 

Svækker organisationernes orientering 

mod egne medlemsforeningers ønsker 

og interesser 

Præstationsbevilling 

og 

grundstøtte 

Lille politisk indflydelse på 

statsstøttens anvendelse. 

Stærk orientering mod foreningernes 

interesse og behov for at opnå deres 

tilslutning. 

Præstationsbevilling 

og  

aktivitetsstøtte 

Stor politisk indflydelse på, hvad 

organisationerne skal beskæftige sig 

med. 

Organisationernes orientering mod 

foreningerne vil være bestemt af de 

parametre, som statens støtte er 

bestemt af. 



Konklusion 
• Trods store ændringer i den måde staten finansierer 

’producerende enheder’ og store ændringer i 
idrætsmønsteret siden midten af 1900-tallet er 
principperne for, hvordan idrætsorganisationerne 
støttes ikke ændret siden 1948. 

• Den gældende støtteform – rammebevilling og 
grundstøtte – begrænser statens mulighed for at 
fremme politiske mål, der ikke er i overensstemmelse 
med organisationernes mål, og svækker forholdet 
mellem organisationerne og foreningerne. 

• En kombination af præstationsbevilling og grundstøtte 
kunne styrke forbindelsen mellem organisationer og 
foreninger, men det vil begrænse statens mulighed for 
at blande sig i, hvad organisationerne skal arbejde for. 


