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1. Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 03-122014
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget
Sagsnr.: 14/3033
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2. M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget december 2014
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget M
Sagsnr.: 14/3033

Bilag:
1 Åben FKU Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter budgetvedtagelsen)

266190/14

2 Åben Status Fritidspas

264665/14
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3. A - 2. Udmøntning af integrationspuljen 2014 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget A
Sagsnr.: 14/23094

Baggrund
Byrådet skal godkende anden runde af udmøntningen af kommunens integrationspulje i 2014.
Administrationen har modtaget 16 ansøgninger. Følges indstillingen, udmøntes der i alt
186.860 kr. til 12 integrationsprojekter.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:
1) At der gives tilsagn om støtte til følgende projekter:
1. Idrætsforening 80 (IF80) modtager 15.000 kr. til ”Vi samles under sporten”
2. Pangæa Børneklub modtager 16.000 kr. til ”Netværk 1”
3. Hedehusene Gymnastik Forening modtager 4.380 kr. til ”Gymnastik og Leg”
4. Tåstrup Tennis Klub modtager 7.000 kr. til ”Sving ketsjeren!”
5. HTI Fodbold modtager 12.000 kr. til ”Aktiv lørdag”
6. Charlottekvarterets boligsociale helhedsplan modtager 14.500 kr. til ”Fædrene
på banen”
7. Gadehavegårds boligsociale helhedsplan modtager 5.980 kr. til ”Styrkelse af
Gadehave Festivalen”
8. Sjællands Amatør Bokse Union modtager 45.000 kr. til ”Tag kampen ind i ringen”
9. Høje-Taastrup Bokseklub modtager 20.000 kr. til ” Tag kampen ind i ringen”
10. Ældresagen Høje-Taastrup modtager 12.000 kr. til ”Torsdagscaféen”
11. EMBAS – Wing Tzun modtager 15.000 kr. til ”rekrutteringsindsats”
12. Røde Kors Høje-Taastrup modtager 20.000 kr. til ”Cykelkursus for kvinder”
2) At der gives afslag til følgende projekter:
1. Gadehavebiblioteket -” Skriveværksted for vinterferiebørn”
2. Vejledning og coaching - ”Kom så i gang!”
3. Fællesskab i centrum - "Fremme integrationen og styrke fællesskab på tværs”
4. Dansk-Etnisk Samvirke - ”Foredrag og dialog”
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3) At administrationen på baggrund af høringssvaret fra Integrationsrådet udarbejder en sag til
foråret 2015 med forslag til en revurdering af integrationspuljens formål og kriterier.
Sagsfremstilling
Fritids- og Kulturudvalget beslutter to gange om året, hvordan midlerne fra kommunens integrationspulje skal fordeles. Puljen er i 2014 på i alt 323.400 kr. Ansøgningsfrist for 2. runde
var 01-10-2014.
Integrationspuljen understøtter kommunens integrationspolitik, hvor målene blandt andet er at
give borgere med etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod
med den øvrige befolkning. Integrationspuljens formålsbeskrivelse lægger særlig vægt på, at
projekter skal udnytte og styrke det frivillige foreningsarbejde på integrationsområdet.
En oversigt over alle ansøgninger, deres formål samt administrationens begrundelser for tilsagn og afslag, kan findes i bilag 1.
Oversigten har været i høring i Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd, og et høringssvar
vedlægges.
Integrationsrådet forholder sig i høringssvaret generelt til integrationspuljens formål og udmøntningspraksis. Rådet argumenterer for, at puljens formålsbeskrivelse bør udvides, så den i
fremtiden også giver mulighed for at støtte andre typer projekter og aktiviteter. Rådet tænker
blandt andet på projekter, hvor lønnet personale (fra fx kommunale institutioner) indgår som
centrale virkemidler, da det vurderes også at kunne have stor integrationsværdi.
Integrationsrådet anbefaler derfor, at administrationen og Fritids- og Kulturudvalget, i behandlingen og vurderingen af ansøgninger til integrationspuljen, i højere grad lægger vægt på, om
projekterne kan gavne integrationen, og mindre vægt på formelle krav omkring frivillighed.
Integrationsrådet mener desuden, at integrationspuljen også i højere grad bør støtte projekter,
der indeholder udflugter, rejser og ferier til børn fra udsatte boligområder.

Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgninger - 2. runde 2014

248583/14

2 Åben Høringssvar ang. udmøntning af integrationspuljen 2014, 2. runde

264529/14
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4. I - Program for områdefornyelsen i Gadehavekvarteret - SU,
FKU, PMU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 14/2370

Baggrund
Byrådet besluttede 17-12-2013 at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om midler til
en områdefornyelse af ”Gadehavekvarteret” i perioden 2014-2020, og Byrådet afsatte 10,5
mio. kr. i kommunal medfinansiering. På baggrund af ansøgningen har Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter reserveret 6.150.000 kr. til områdefornyelse af ”Gadehavekvarteret”, hvoraf
0,9 mio. er øremærket til et forsøgsprojekt om lys og tryghed i 2014. Der er således et samlet
budget til områdefornyelsen af Gadehavekvarteret på 16.500.000 kr.
Som forberedelse af områdefornyelsen skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med borgere og lokale parter. Byrådet nedsatte 17-06-2014 en styregruppe for områdefornyelsen med repræsentanter fra Byrådet og lokalområdet. Styregruppens opgave har i 2014
været at sikre en bred inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af program og sikre, at programmet afspejler lokale ønsker og behov. Med denne sag indstilles byfornyelsesprogrammet
derfor til godkendelse af Byrådet. Byfornyelsesprogrammet skal sendes til godkendelse i ministeriet senest januar 2015.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i ”Gadehavekvarteret”.
Sagsfremstilling
Formål med områdefornyelsen
Områdefornyelse handler om at sætte en udvikling af byer og boligområder i gang og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Reglerne er fastlagt i byfornyelsesloven. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale og kulturelle aktiviteter i gang.
Gadehavekvarteret er præget af en generel opfattelse af utryghed og en negativ identitet. Dette er bl.a. et resultat af Gadehavegårdbebyggelsen, der optræder på regeringens liste over
særligt udsatte boligområder. Samtidig er kvarterets boligbebyggelser både isoleret fra hinanden og i forhold til resten af Høje-Taastrup, hvilket gør, at kvarteret har tendens til at lukke sig
om sig selv.
Området mangler i høj grad naturlige mødesteder og mulighed for aktiviteter på tværs af bebyggelserne. De sociale udfordringer i kvarteret sammen med de fysisk/strukturelle udfordringer er tilsammen faktorer, der risikerer at trække kvarteret nedad i en negativ spiral, hvis ikke
der målrettet arbejdes med at give kvarteret et samlet fysisk og socialt løft.
Med områdefornyelsen er det intentionen at vende den negative spiral til en positiv opadgående spiral med udgangspunkt i kvarterets mange egne og vigtige ressourcer. Programmet har
fokus på både identitetsskabende og tryghedsskabende initiativer samt fysiske tiltag, der giver
kvarteret større attraktionsværdi som boligområde.
Indsatsområder
Programmet for områdefornyelsen er bygget op omkring fire indsatsområder:
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Det første indsatsområde, ”Gadehaven – Dit Grønne Mødested”, har til formål at skabe et nyt
fælles aktivområde på tværs af kvarteret. Projektideerne er: Et nyt fælles aktivområde på
tværs af kvarteret, fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej og tryggere krydsningsmuligheder for
fodgængere over og under Gadehavegårdsvej.
Det andet indsatsområde, ”Move and Meet”, har til formål at skabe tryghed på stierne i kvarteret. Projektideerne er: Trafikdæmpning af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien, nye fysiske
mødesteder på stierne og identitetsskabende belysning.
Det tredje indsatsområde, ”Børn og voksne i bevægelse omkring skolen”, har til formål at etablere nye muligheder for aktiviteter på området omkring Gadehaveskolen. Projektideerne er:
Tryggere skolevej for børn, identitetsskabende ankomst til kvarteret og flere aktiviteter omkring skolen.
Det sidste indsatsområde. ”Aktivitetspuljen Fælleskassen”, er en lille pulje, der kan søges af
borgerne til kvarteret til fælles aktiviteter.
Når programmet skal føres ud i praksis, vil borgerne endnu engang blive inviteret med henblik
på at udvikle de enkelte projektideer. Programmet skal således ses som en ramme, der efterfølgende udfyldes med flere detaljer, før tingene sættes i værk.
Samspil med øvrige initiativer
Der er i forbindelse med Realdania-projektet ”Drøn på Skolegården” i 2013 udarbejdet et projekt, der skulle gøre skolegården til et attraktivt mødested for hele kvarteret. Byrådet afsatte
23-04-2013 2,7 mio. kr. til realisering af projektet på Gadehaveskolen. Projektet forudsatte
dog, at der via fundraising blev tilvejebragt yderligere finansiering. Ansøgningen til puljen
”Drøn på skolegården” fik afslag, men projektet er siden blevet modificeret, og der er givet
støtte til dele af aktiviteterne. Friluftsrådet støtter projektet med 830.000 kr., og der er positivt
tilbagemelding fra en anden fond om yderligere støtte på ca. 500.000 kr. Med den bevilling,
Byrådet allerede har givet og med et supplement fra områdefornyelsen til ”Børn og voksne i
bevægelse omkring skolen”, kan hele projektet realiseres i 2015.
Boligforeningen for Gadehavegård er indstillet på at indgå et samarbejde med kommunen om
at søge Landsbyggefonden om støtte til infrastrukturændringer i forbindelse med etablering af
”Gadehaven-dit grønne mødested” samt ”Move and Meet”, der vil skabe nye forbindelser på
tværs af kvarteret. Høje-Taastrup Kommune har endvidere planer om at udskifte al gadebelysning i kommunen til LED lyskilder. Her vil man arbejde på at fremskynde udskiftningen i Gadehavekvarteret, så det kan kombineres med projektet om lys og tryghed i kvarteret. Der kan
endvidere være gode muligheder for at ansøge relevante fonde i projektet med at omdanne/nedlægge eller forskønne tunnellerne under Gadehavegårdsvej.
Bilag:
1 Åben Områdefornyelse i Gadehavekvarteret_Program_til skærm.pdf

272986/14
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5. I - Høje-Taastrup Teaterforening - regnskab 2013/14 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids og kulturudvalg I
Sagsnr.: 14/14500

Baggrund
Byrådet modtager regnskabet, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2013/14 for
Høje-Taastrup Teaterforening.
Sagsfremstilling
Til Byrådets godkendelse har bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening fremsendt det regnskab for regnskabsåret 01-06-2013 til 30-06-2014, som bestyrelsen og generalforsamlingen
har godkendt.
Tabel 1 Regnskab for Høje-Taastrup Teaterforening
Beløb i hele kr.

Indtægter i alt

•

Heraf tilskud fra HTK, teaterforening

•

Heraf tilskud fra HTK, administration

•

Heraf tilskud fra Kunststyrelsen

Udgifter i alt
Regnskabsresultat

Regnskab
2013/2014
1.377.146

1.342.460

440.950

437.950

120.000

120.000

204.060

218.760

1.351.746
25.400
Overskud

Egenkapital primo
Årets resultat
Regulering
Egenkapital ultimo

Budget
2013/2014

1.398.900
-56.440
Underskud

385.549
25.400
-1
410.948
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Regnskabet udviser et driftsoverskud på 25.400 kr. for regnskabet 2013/14. Foreningens
egenkapital øges med regnskabsresultatet.
Det bemærkes dog, at der er tilført 25.000 kr. fra egenkapitalen, hvilket er identisk med det
beløb, der blev afsat i seneste regnskabsår med henblik på jubilæet i 2014, hvorfor det reelle
driftsoverskud er 400 kr.
Regnskabet er gennemgået af registreret revisor, og konklusionen er ”Det er vores opfattelse,
at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30-06-2014 sat af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2013 – 3006-2014 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes bestemmelser herom.”

Tabel 2 Tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune
Beløb i hele kr.

Teaterforening

Administration

3. kvartal 2013

109.750

30.000

4. kvartal 2013

109.750

30.000

1. kvartal 2014

110.725

30.000

2. kvartal 2014

110.725

30.000

440.950

120.000

I alt

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2013 til 3006-2014 og skal sammenholdes med af Teaterforeningen budgetterede tilskud.
Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12, og Teaterforenings regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale
regnskab.
Bilag:
1 Åben HT Teaterforening GF og beregning regnskab 2013/14

261846/14

2 Åben HTK Teaterforening Årsrapport - 2013/2014

261744/14
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6. I - Integrations- og medborgerskabspolitikken - Handleplan
2015 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/22752

Baggrund
Byrådet skal i denne sag godkende handleplan for 2015 udarbejdet af Styregruppen for Integrations- og Medborgerskabspolitikken.
Handleplanen har været i høring i Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd, og sagen indeholder en kort orientering om høringssvarets primære pointer.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Integrations- og Medborgerpolitikkens Handleplan for 2015.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog 20-11-2012 en Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Politikken indeholder en række konkrete mål for perioden. Godt halvdelen af målene i Integrationsog medborgerskabspolitikken er enten allerede nået eller forventes at være nået til november
2016.
Handleplanen peger samtidig på en række udfordringer ved de øvrige målsætninger:

•

•
•
•

•

Unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører i mindre grad end gennemsnittet en
ungdomsuddannelse (mål 1). Der ses begyndende positive tendenser fra 2013-2014,
særligt for gruppen af unge mænd. Administrationen vurderer, at effekten af kommunens nuværende UTA-indsats først for alvor vil slå igennem i tallene i de kommende år.
Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har fortsat en relativt lav beskæftigelse,
hvilket gør det usikkert, om mål 4 kan nås inden 2016.
Børn med etnisk minoritetsbaggrund underpræsterer i forhold til gennemsnittet i kommunen - i snit omkring 1,5-2 karakterer lavere i de fleste nøglefag (mål 2).
Det er et mål, at mindst 75 pct. af de kommende børnehaveklassebørn med etnisk minoritetsbaggrund indgår sprogligt på lige fod med etnisk danske børn i undervisningen.
Niveauet har dog fra 2012-2014 ligget omkring 25 pct. Det vurderes derfor, at målet
om 75 pct. ikke kan nås til 2016.
Det vurderes som urealistisk, at målet om en nedgang fra tre til ét boligområde på regeringens ghettoliste kan nås til 2016 (mål 7/8).

Handleplan 2015 har været i høring i Høje-Taastrup Kommunes Integrationsråd. En række af
rådets overordnede argumenter opsummeres i det følgende:

•

•

Der er sat mål for borgere med etnisk minoritetsbaggrund på en række områder, men
handleplanens konkrete initiativer har ofte en generel karakter, der ikke er målrettet
netop borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rådet ser ingen sammenhæng, der kan
forklare, hvorfor disse initiativer skal kunne give bedre resultater for borgere med etnisk minoritetsbaggrund end for andre.
Rådet er enig i handleplanens vurdering, at det nuværende budget for tolkning på skoleområdet bør udvides markant (mål 2a). Rådet anbefaler dog, at der samtidig fokuseres på en generel forbedring af samarbejdet mellem forældre og skolen.
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•
•
•

•

Der bør være større fokus på normeringen i daginstitutioner set i lyset af de dårlige resultater med at få kommende børnehaveklassebørn med etnisk minoritetsbaggrund til
at komme sprogligt på lige fod med etnisk danske børn (mål 2c).
Handleplanen bør have større fokus på understøttelse af det aktive foreningsliv (mål 5)
Rådet er bekymret over meldinger om, at kommunen overvejer at udlicitere blandt andet rengøringsområdet. Rådet peger på, at rengøringsområdet beskæftiger et stort antal lokale borgere med etnisk minoritetsbaggrund, og nedlæggelse af disse stillinger vil
kunne påvirke erhvervsfrekvensen for gruppen negativt (mål 4).
Rådet mener overordnet set, at kommunen på integrationsområdet bør have mindre
fokus på etnicitet og mere fokus på de underliggende sociale og økonomiske årsager til
ulighed mellem befolkningsgrupperne.

Administrationen har nedsat en styregruppe til at følge implementeringen af integrations- og
medborgerskabspolitikken og for at understøtte, at de konkrete mål i politikken bliver nået.
For at understøtte udmøntningen af Integrations- og medborgerskabspolitikken udarbejder
administrationen handleplaner, der fremlægges hvert år i november. Handleplanerne gør på
den ene side status over de konkrete målsætninger i politikken. Og på den anden side gøres
der status over nuværende og kommende initiativer, der skal sikre, at målsætningerne kan nås
inden for tidsfristen.
Handleplanerne udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af fagkonsulenter fra Jobcentret,
Institutions- og Skolecentret samt Fritids- og Kulturcentret. De tre centre er tilsammen ansvarlige for Integrations- og medborgerskabspolitikkens fire hovedtemaer: Beskæftigelse, Læring
og uddannelse, Fritid og Kultur, Boligsocial indsats.
Økonomi
Alle virkemidler og initiativer, der beskrives i handleplanen, holdes inden for centrenes eksisterende økonomiske rammer.
Bilag:
1 Åben Høringssvar vedr Integrations- og medborgerskabspolitikkens handleplan 236254/14
2015 - Endelig.pdf
2 Åben Handleplan 2015

188451/14

11

Fritids- og Kulturudvalget
3. december 2014

7. I - Idræts- og bevægelsespolitik, evaluering og procesplan - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids og kulturudvalget I
Sagsnr.: 14/27379

Baggrund
I sagen fremlægges en evaluering af de seneste fire år med Høje-Taastrup Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitik. Derudover indeholder sagen en beskrivelse af procesplanen for arbejdet
med Idræts- og Bevægelsespolitikkens målsætninger og indsatser for 2015-2018.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
1. tager evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken til efterretning
2. godkender procesplanen for udvikling af målsætninger og indsatser for perioden 201518.
Sagsfremstilling
Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget 19-11-2014, og indstillingen blev godkendt.
Byrådet vedtog i 2010 en kommunal Idræts- og Bevægelsespolitik. Denne er vedlagt som bilag. Politikkens vision er 12-årig. Visionen spænder over fire temaer, der er rettet mod hver sin
målgruppe for politikken.
De fire målgrupper er:
·

Foreningsidræt for bredden og eliten

·

Selvorganiseret bevægelse og idræt

·

Idræt og bevægelse i institution og skole

·

Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

For hver af målgrupperne er der opstillet nogle målsætninger, der løber over 4 år. Til målsætningerne er formuleret en række konkrete indsatser, der skal medvirke til at realisere både
målsætningen for målgruppen og den overordnede, fælles vision.
Visionen for 2011-2023 lyder:
”Høje Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordringer, fællesskab og sjov ved idræt og
bevægelse.”
Succeskriteriet for visionen er, at antallet af borgere, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen i 2023 er steget til at være på niveau med regionsgennemsnittet i 2010.
I 2010 viste Region Hovedstadens Sundhedsprofil, at Høje-Taastrup Kommune har mange borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. I 2010 viste opgørelsen, at kun 59% af kommunens borgere levede op til anbefalingen om fysisk aktivitet i
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minimum 30 minutter om dagen, mens regionsgennemsnittet var på 69%. Høje-Taastrup
Kommune lå altså betydeligt under regionsgennemsnittet.
I den seneste Sundhedsprofil fra Region Hovedstaden fra 2013 er andelen af borgere i HøjeTaastrup Kommune, som er aktive mindst 30 minutter om dagen steget til 61% mens regionsgennemsnittet er faldet til 68%.
Andel af borgere der er aktive mindst 30 minutter pr dag.
Regionsgennemsnittet (i procent)
Høje-Taastrup Kommune (i procent)
Difference (i procent)

2010
69
59
10

2013
68
61
7

Administrationen har evalueret samtlige målsætninger og indsatser ud fra ”trafiklysmodellen”.
Grøn: betyder at punktet er opfyldt, Gul: betyder at det er på vej eller delvist i mål og Rød:
betyder at projektet ikke er påbegyndt eller ikke er lykkedes.
Under indsatserne er der udelukkende en statusvurdering. Under målsætninger er der en gennemgang af hvilke projekter og tiltag, der er gennemført eller igangsat og hvad status er på
disse. Dette evalueringsskema er vedlagt som bilag.
Opsummering af evalueringen
Ud af i alt 14 målsætninger vurderes 10 som gennemført, 3 som værende undervejs og 1 er
ikke igangsat eller ikke lykkedes.
Ud af i alt 46 indsatser vurderes 31 som gennemført, 14 som værende undervejs og 1 er ikke
igangsat eller ikke lykkedes.
Blandt målsætningerne fra 2011 er især målet om at øge foreningsdeltagelsen blandt børn og
unge i alderen 7-15 år til landsgennemsnittet* (fra 62% til 77%) interessant at fremhæve.
Målt på samme måde ved udgangen af 2013 var andelen af børn i samme aldersgruppe, som
er medlem af en idrætsforening steget til 70%. Tilsvarende er landsgennemsnittet steget fra
77% i 2007 til 80% i 2011.
Andel af 7-15årige der er medlem af en idrætsforening
2010
Landsgennemsnittet (i procent)
77
Høje-Taastrup Kommune (i procent)
62
Difference (i procent)
15
*Landsgennemsnittet er beskrevet i ”Danskernes motions og sportsvaner”

2013
80
70
10

Konklusion
Ovenstående resultater viser, at det at arbejde struktureret med idræt og bevægelse blandt
kommunens borgere virker i forhold til at både flere voksne og børn bliver fysisk aktive.
Et vigtigt element i det strukturerede arbejde, som Idræts- og Bevægelsespolitikken har medført, er udnævnelsen som Breddeidrætskommune 2014-16. At Høje-Taastrup Kommune har
haft Idræts- og Bevægelsespolitikken som udgangspunkt, har haft stor betydning for at kommunen blev valgt blandt over 30 ansøgere. Det videre arbejde med opfyldelse af Idræts- og
Bevægelsespolitikken mål og indsatser er blevet styrket med udnævnelsen som Breddeidrætskommune under titlen ”Idræt for alle”.
Procesplan for Idræts- og bevægelsespolitik 2015-18
Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til procesplan for kvalificering og udvælgelse
af målsætninger og indsatser for Idræts- og Bevægelsespolitikkens næste 4-årige periode.
Tidsplan for evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken
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Dato
Nov-dec. 14

Aktivitet
Evaluering forelægges Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget
Første invitation til borger- og brugerinddragelse udsendes
Borger- og brugerinddragelse starter
Borger- og brugerinddragelse afsluttes
Input fra borger- og brugerinddragelse bearbejdes

Ultimo 14
Uge 4 2015
Uge 7 2015
Uge 8-10
2015
Uge 11-14
Udarbejdelse af nye indsatsområder samt eventuelt justerede målsætning for
2015
2015-2018
01.04.15
Idræts- og bevægelsespolitik for perioden 2015–18 klar til politisk behandling
For at sikre inddragelse fra flest mulige interessentgrupper vil der i inddragelsesperioden blive
mulighed for at give sit besyv med gennem skriftlige indlæg, sociale medier, workshops og direkte dialog med administrationen. Der vil blive afholdt en større tværgående workshop for
foreningsidræt, selvorganiserede og institutioner med eksterne oplægsholdere, der skal være
med til at sikre eksterne input, den nyeste viden og dialog på tværs af de fremmødte interessenter.
Der iværksættes en bred vifte af initiativer for at få invitationerne for workshoppen ud til de
relevante interessenter. Foreninger inviteres via samrådene, mens de selvorganiserede skal
inviteres via Facebook, Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, annoncer mm. Institutionerne
(skoler og børnehaver) vil blive inviteret via skolelederne og daginstitutionslederne.
Bilag:
1 Åben Evaluering af Idræts- og Bevægelsespolitik 2014

263124/14

2 Åben Idræts-og bevægelsespolitik 2011-2015.pdf

264659/14
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8. I - Tilskudsmodellen til aftenskolerne - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/26074

Baggrund
I sagen fremlægges en ændring i den senest vedtagne tilskudsmodel til aftenskolerne fra 2013.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at såfremt det af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede
ansøgte tilskud, fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes tildelte tilskud
året forud for ansøgningsåret.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen 19-11-2014. Folkeoplysningsudvalget indstiller
sagen til godkendelse.
Ved tildeling af tilskud til aftenskolerne for 2014 viste det sig, at fordelingen af rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes afholdte timer forud for ansøgningsåret (pkt. 1 nedenfor) ikke fungerede hensigtsmæssigt. Årsagen er, at modellen ikke tager hensyn til, hvorvidt
aftenskolerne har ”almindelig” undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning
eller foredrag. Aftenskolerne gjorde selv opmærksom på dette.
Da de forskellige undervisningsformer udløser forskelligt tilskud, giver det en mere ligelig fordeling af tilskuddet at tage udgangspunkt i tildelt tilskud året forud for ansøgningsåret frem for
aftenskolernes afholdte timer.
Derfor foreslås en ændring i beregningsgrundlaget.
22-05-2013 modtog Folkeoplysningsudvalget en ansøgning fra Voksenundervisningens Samråd, om aftenskolerne får beregnet deres tilskud på baggrund af deres budgetterede udgifter til
lærerløn for det år, de søger tilskud til, jævnfør Folkeoplysningsloven.
27-08-2013 vedtog Byrådet følgende indstilling:
1. såfremt det, af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre
end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud, fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold
til aftenskolernes faktisk afholdte timer året forud for ansøgningsåret.
2. aftenskolerne får tildelt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på baggrund af
deres budgetterede udgifter til lærerløn for ansøgningsåret. Administrationen godkender udgifterne, inden de lægges til grund for beregning af tilskud.
Aftenskolerne søger og får tildelt tilskud på baggrund af denne beregning:
Budgetterede lønudgifter for tilskudsåret (01.01 - 31.12)
Undervisningsform

Undervis-

Lærerløn

Lederhonorar

Faktor

Maksimalt tilskud
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ningstimer
Undervisning/studiekredse

1/3

Handicapundervisning

7/9

Instrumentalundervisning

5/7

Foredrag

1/3

Ialt

16

