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Til Frederiksberg kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer fra FIU til Frederiksberg Kommunes mulige salg eller 
udlicitering af Frederiksberg svømmehal 
 
For FIU og idrætsforeningerne på Frederiksberg er det altafgørende, at der i 
byen er adgang til de idrætsfaciliteter, som er nødvendige for vores forskellige 
idrætsaktiviteter.  Vi glæder os over den positive udvikling der er på dette 
område, senest med de aktuelle anlægsprojekter omkring Flintholm. 
 
For os er ejerforholdene af idrætsfaciliteterne ikke er afgørende, hvilket også 
gælder for driftsformen. Men hvis ejerskab og driftsansvar deles ud på mange 
forskellige involverede, viser vores erfaringer, at der kan opstå uklarhed 
omkring rammerne for idrætsforeningernes brug af faciliteterne. Manglende 
præcisering af  

 de tider idrætsforeningerne råder over 

 krav til inventar, udstyr og udenoms arealer i faciliteten  

 rammerne for foreningernes sociale aktiviteter  
 

er områder, der bl.a. i den danske svømmeverden har været eksempler på, har 
givet uoverensstemmelser og medført ekstraudgifter for idrætsforeningerne, 
som benytter de faciliteter, kommunerne har udliciteret eller solgt.  
 
Konkret kan der ske det, at en privat operatør af en facilitet går i 
”konkurrence” med idrætsforeningen ved at udnytte, at aftaler om fordeling af 
foreningstider til daglig undervisning/træning/stævne ikke er tilstrækkeligt 
præcise.  
 
FIU og Hovedstadens Svømmeklub vil gerne udtrykke vores bekymring, over de 
mulige konsekvenser som ændrede ejerforhold af idrætsfaciliteterne på 
Frederiksberg kan medføre. Foreningernes vilkår i idrætsfaciliteterne på 
Frederiksberg må ikke blive forringende. 
 
For at udelukke denne usikkerhed for idrætsforeningerne, vil vi lokalt opfodre 
Frederiksberg kommune til at sikre, at der laves detaljerede aftaler med nye 
ejere eller driftsherrer, hvis eller når idrætsfaciliteter på Frederiksberg 
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udliciteres eller sælges. Udover at aftalerne skal være meget detaljerede og præcise, er det også 
afgørende at der tages højde for, at faciliteterne udvikles i takt med tiden, hvilket er ganske relevant 
ved langvarige driftsaftaler eller frasalg af faciliteter. FIU bidrager også her gerne til at kvalificere 
denne vigtige opgave, da det jo er i alles interesse, at foreningerne og deres medlemmer uden 
usikkerhed kan se frem til de næste mange år at benytte de idrætsfaciliteter, som underlægges nye 
ejer- eller driftsformer. 
 
Omkring den praktiske fordeling af de præcise tider som idrætsforeningerne får adgang til i disse 
idrætsfaciliteter, har vi jo gode erfaringer med vores lokale model, hvor FIU’s Idrætsudvalg varetager 
denne opgave. Dette sker på transparente vilkår, og med en fin involvering af de forskellige 
idrætsforeninger. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at denne praksis også kommer til at gælde for de 
idrætsfaciliteter, som fremover underlægges nye ejer- eller driftsformer, og at dette mandat præcist 
indskrives i salgs- og driftsaftaler. 
 
Selvom vi som nævnt stiller os åbne for forskellige konstruktioner med ejerforhold og driftsformer for 
idrætsanlæggene, er det værd at nævne, at en alt for fragmenteret udvikling på dette område, kan 
medføre at gode synergier forsvinder, hvilket både praktisk og økonomisk er uhensigtsmæssigt for 
både kommunen og idrætsforeningerne. 
 
Men får vi i fællesskab håndteret disse relevante usikkerhedsmomenter, ser vi med fortrøstning frem 
mod et muligt frasalg eller udlicitering af Frederiksberg svømmehal, såvel som andre nye 
idrætsfaciliteter på Frederiksberg.  Behovet for idrætsfaciliteter her i byen er stort, samtidig med at 
enhver facilitet løbende skal udvikles og tilpasses. Vi håber derfor på en fortsat kommunal opbakning 
til både de faciliteter der administreres af FIU og nye faciliteter, uanset finansierings- og driftsform, 
ligesom vi byder eventuelt nye aktører velkommen til Frederiksberg. 
 
 
På vegne af Hovedstandens Svømmeklub og FIU 
 
 
Frederiksberg, den 3. juni 2016 
 
 
Mange hilsner 
FIU, Michael Christiansen 
 

 


