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Fripladser i klubber, hvor der er indført betalingskort 
 
Hvis man har fået bevilget hel eller delvis økonomisk friplads til sit barn i klub, 
så har man ifølge lovgivningen ret til også at få reduceret pris for køb af 
hobbymaterialer. Efter lovgivningen er kommunen dog ikke forpligtet til at 
reducere prisen på salg af mad, barsalg, ture og kolonier til børn og unge med 
økonomisk friplads. 
 
I Albertslund Kommune har man politisk besluttet følgende ordning i forhold til 
pris-reduktioner i klubberne, når man som familie får hel eller delvis økonomisk 
friplads i henhold til lovgivningen: 

• Til hobbymaterialer ydes prisreduktion, som foreskrevet i lovgivningen (50 
eller 100 %) 

• Til forplejning ved arrangementer, der erstatter måltider i hjemmet, ydes 
prisreduktion som foreskrevet i lovgivningen (50 eller 100 %) 

• Til ture på 200 kr. eller derunder ydes som en ekstra service prisreduktion 
(50 eller 100 %) 

• Til ture og kolonier over 200 kr. ydes som en ekstra service prisreduktion 
med familiens faktiske fripladsprocent 

• Til mad ydes ikke prisreduktion 
• Til bar-/caféssalg i øvrigt ydes ikke prisreduktion 

 
Betalingskort og tilskudskonto 
Barnets betalingskort består af to konti – en tilskudskonto (betalt af kommunen) 
og en forældreindbetalings-konto (betalt af forældrene). 
 
Når barnet anvender sit kort til betaling af hobbymaterialer eller ture under 200 
kr. bruges tilskudskontoen først. Dækker dette beløb ikke barnets behov/forbrug 
i klubben i den pågældende måned, kan forældrene indsætte ekstra penge på 
forældreindbetalings-kontoen.  
 
Friplads og tilskudsbeløb til køb i klubben 
Selvom man har 100% friplads, så skal man anvende betalingskortet alligevel, 
da følgende ordning vedrørende tilskud til børn og unge med økonomisk 
friplads nu er besluttet politisk i Albertslund Komune – ordningen træder i kraft, 
så snart betalingskortet tages i anvendelse i klubberne: 

• Fripladsprocent mellem 5 - 99%:  
Der indsættes på betalingskortets tilskudskonto et tilskudsbeløb på 50 kr. 
pr. måned 
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• Fripladsprocent 100%:  
Der indsættes på betalingskortets tilskudskonto et tilskudsbeløb på 100 kr. 
pr. måned 

 
Denne ordning erstatter den prisreduktion, som børn og unge med økonomisk 
friplads tidligere har fået i klubberne i forbindelse med ture og hobbymaterialer 
på 200 kr. eller derunder. 
 
Fripladsrefusion 
Klubben har ikke tabte indtægter ved salg af varer/ture m.v. under 200 kr., da 
disse udbydes til ens pris for alle børn og unge. Det er beløbet på den 
tilskudskonto, der er tilknyttet barnets betalingskort, som svarer til 
fripladsrefusionen. 
 
Ture og kolonier over 200 kr. 
Når klubben (medarbejdere og leder afhængig af aktivitet) over en periode (1 
måned, 3 måneder eller 6 måneder) har opgjort de manglende indtægter pga. 
fripladstilskud til ture og kolonier eller andet til en udbudspris på over 200 kr., 
udarbejdes et omposteringsbilag i Rollebien. 
 
Omposteringsbilaget videresendes til administrativ medarbejder i Borger- og 
Ydelsescentret. 
 


