RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 7

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 29. oktober 2018

MØDESTED: Lyngehallerne, mødelokalet i hjørnet
MØDETID:
kl. 17.30 – 19.30
Fritidsnævnet:
Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union) (Formand).
TILSTEDE:
Henrik Bo Frederiksen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd).
Torben Olesen (Allerød Ungdomsskole og Børne- og ungdomsorganisationernes samråd).
Lena Becker (DOF, Allerød Fritidsskoler).
Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket Pensionisthuset).
Dorte Paludan (Allerød Idræts Union).
Jørn Winther Jepsen (Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv).
Kultur- og idrætsudvalget:
Viggo Janum (E) (Formand).
Theodore Gbouable (A).
Merete Them Kjølholm (B).
Axel Nielsen (C).
Esben Buchwald (V).

AFBUD:

Forvaltningen:
Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef).
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet).
Kim Barslev (LOF Øresund).
Peter Bent (Repræsentant for foreninger som har aktiviteter for handicappede).

EJ MØDT:
1.
Kl. 17.30-18.00
Referat

Gennemgang og drøftelse af budget 2019
Viggo Janum vedr. Allerødordningen:
Der er ikke ændret ved Allerødordningen, og det glæder os meget. Men i forbindelse
med budgetvedtagelsen er KIU forpligtet til i dialog med aktørerne på kultur- og
idrætsområdet at drøfte forskellige modeller for at nytænke eksisterende
tilskudsordninger så udmøntningen af midler på området i højere grad understøtter
Fritidspolitikken. Dette arbejde kommer til at foregå i løbet af foråret 2019.
Herudover er det skrevet ind i budgettet, at vi skal afsøge OPP (offentlig-private
partnerskaber).
Agnete Thomsen vedr. besparelser på kulturområdet:
Søskende garantien er fjernet og der er nogle mindre besparelser på biblioteket.
Jørn Winther Jepsen vedr. indstillinger til Kultur- og Idrætsudvalget:
Fritidsnævnet har to gange indstillet forslag til budgettet, der gik på at fritidsnævnet skal
have et økonomisk råderum til at understøtte udvikling på kultur- og idrætsområdet.
Viggo Jarnum vedr. Fritidsnævnet indstillinger til Kultur- og Idrætsudvalget:
Desværre kom det ikke med i budgettet.
Pga. besparelser havde vi meget svære vilkår, vi er glade for at Allerødordningen ikke
blev beskåret yderligere.
Jørn Winther Jepsen vedr. ekstrabevilling til Allerødordningen:
Er ekstrabevillingen på 100.000 kr. med i det nye budget?
Viggo Jarnum vedr. ekstrabevilling til Allerødordningen:
Ja, beløbet er også med i budget 2019.
Jørn Winther Jepsen vedr. ekstrabevilling til Allerødordningen:
Fritidsnævnet havde håbet på at ekstrabevillingen kunne placeres i udviklingspuljen. Vi
var skuffet over at den blev udbetalt som eftertilskud.

Viggo Jarnum vedr. udviklingspuljen:
Det vil skulle behandles ifm. den nytænkningsproces som Kultur- og Idrætsudvalget skal
gennemføre.
Jørn Winther Jepsen vedr. ansøgte midler til temadag med Torben Stenstrup om
Forening i Forandring – når din forening skaber værdi i Kommunen:
Initiativgruppen har anmodet om 30.000 til temadagen. Er det med i budget 2019?
Viggo Jarnum vedr. bevilling af penge til afvikling af en temadag:
I budget 2019 er der ikke øremærket 30.000 kr. til en temadag.
Jørn Winther Jepsen udleverede følgende på skrift til referenten:
Jørn Winther Jepsen beklager meget, at det ikke har været muligt for byrådet at afsætte
midler i 2019 til den ansøgte temadag for det samlede fritids- og kulturliv med deltagelse
af byrådet og forvaltningerne. Beklagede desuden at det ikke havde været muligt at
afsætte midler til udvikling og partnerskabspulje.
Viggo Jarnum vedr. den kommende nytænkning af tilskud på kultur og fritidsområdet:
Fritidsnævnet vil blive involveret i forbindelse med nytænkning af tilskud til kultur og
fritidsområdet. Der er nogle rammer i forhold til de lovbundne tilskud i
Folkeoplysningsloven, som vi endnu ikke har fuldt overblik over.
Vi er meget opsat på at vi får afviklet en god proces ift. nytænkning af
tilskudsordningerne. Vi vil fremlægge planerne for processen på mødet med
brugerrådene og Allerød Idræts Union d. 21. november kl. 19-21 på Kirkehavegård. Det
forventes at processen kan tage tid - det tager formentlig nogle måneder.
Drøftelse af mulighederne for at give aktivitetstilskud til dem over 25 år.
Forvaltningen har endnu ikke et forkromet overblik over mulighederne. Men i
Folkeoplysningsloven er det fremlagt som en ”kan” opgave hvorimod aktivitetstilskud til
dem under 25 er en ”skal” opgave.
Lena Becker vedr. tilskud til aftenskoleområdet:
Er der sket ændringer fra budget 2018 til budget 2019?
Hans Dyrby Kloch vedr. tilskud til aftenskoleområdet:
Der er ikke foretaget noget ændringer i tilskudsrammen.
Esben vedr. den lovbundne udviklingspulje der de senere år har været på 1000 kr.:
Jeg synes det er en rigtig god idé at forøge udviklingspuljen.
Beslutning

2.
Kl. 18.00-18.30
Referat

Oversigt over Fritidsnævnets økonomi
udsendes til Fritidsnævnet.

Jacob Poulsen

Kultur- og Idrætsudvalget indkaldes til
mødet d. 21. november i
byrådskalenderen.

Sofie Junker

Fritidsnævnets økonomisk råderet, herunder drøftelse af §18 midler.
Jørn vedr. serviceloven §18 og §79:
Hvem administrerer Servicelovens §18 og §79 midler i Allerød Kommune i henhold til
loven om social service?
I Rudersdal kommune har man overladt administration af §18 midler til
Folkeoplysningsudvalget.
Serviceloven §18:
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Serviceloven §79:
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der
kan benytte tilbuddene.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1,

herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.

Viggo Jarnum vedr. serviceloven §18 og §79:
Det gør Social-, Velfærd- og beskæftigelsesudvalget
 Jesper Holdflod (formand) (A)
 Jørgen Johansen (C)
 Anders Damm-Frydenberg (F)
 Olav B. Christensen (V)
 Erling Petersen (R)
Viggo Jarnum vedr. serviceloven §18 og §79:
Kultur- og Idrætsudvalget støtter gerne op om, at der tages kontakt til Social-, Velfærdog Beskæftigelsesudvalget.
Poul vedr. serviceloven §18 og §79:
Der er i Allerød Kommune ikke tradition for at give §18 midler til idrætslige eller kulturelle
tiltag, så mener det skal påvirkes politisk.
Viggo Jarnum vedr. serviceloven §18 og §79:
Jeg hjælper gerne med at få afklaret mulighederne, og vi behandler det gerne i Kulturog Idrætsudvalget og tager også gerne kontakt til Social-, Velfærd- og
Beskæftigelsesudvalget.
Lena Becker vedr. serviceloven §18 og §79:
Det bør være mulighed at få §18 støtte til kulturelle og idrætslige projekter med social
inklusion for øje. Men jeg tror det kræver at man indgår partnerskaber.
Beslutning

3.
Kl. 18.30-19.00
Bilag
Referat

Forvaltningen undersøger hvordan
Rudersdals Kommune administrerer og
tildeler Servicelovens §18 midler.

Jacob Poulsen og Hans Dyrby Kloch

Mulighederne for tildeling af Servicelovens
§18 midler til kultur og fritidsområdet
behandles på kommende
fritidsnævnsmøde.
Forvaltningen udarbejder et notat om
mulighederne for ansøgning af §18 og §79
midler til indsatser på kultur og
fritidsområdet.

Jacob Poulsen og Hans Dyrby Kloch

Rammerne for Servicelovens §18 midler
fastsat af Byrådet fremlægges på møde i
fritidsnævnet d. 3. december 2018.

Jacob Poulsen og Hans Dyrby Kloch

Jacob Poulsen og Hans Dyrby Kloch

Fordeling af lokaler – procedure og retningslinjer og muligheder for at understøtte
nye initiativer.
Torben Olesen vedr. tildeling af lokaler til voksenundervisningsområdet:
Aftenskolerne ønsker at få adgang til flere kommunale lokaler i dagtimerne.
Lena Becker vedr. Allerød Bibliotek:
Da Allerød bibliotek blev bygget om ”forsvandt” der gode lokaler som blev anvendt af
aftenskolerne.
Dorthe Paludan vedr. forlængelse af leje af gymnasiehallen indtil den nye tennishal står
færdig:
Vi havde en konstruktiv møde med borgmesteren og udvalgsformanden vedr.
forlængelse af lejeaftalen med gymnasiet.
Hans Dyrby Kloch vedr. regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og
udendørsanlæg:
På mødet mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idræts Union og
brugerrådene d. 21. november kl. 19-21 i sal 1 på Kirkehavegård vil procesplanen for

revidering af regler for fordeling af lokaler og udendørsanlæg blive fremlagt og drøftet.
Kultur- og Idrætsudvalget behandler dette på deres kommende udvalgsmøde d. 5.
november.
Viggo Jarnum vedr. forlængelse af leje af gymnasiehallen indtil den nye tennishal står
færdig:
Jeg tror på at det bliver politisk vedtaget, at gymnasiehallen forlænges.
Beslutning
4.
Kl. 19.00-19.20
Bilag
Referat

Drøftelse af idræts- og lederpriser – hvad gør vi når ungdomsfonden ophæves,
hvad er formålet med idrætspriserne og hvad er de konkrete kriterier for
uddelingen?
2019 er sidste år man uddeler priser fra Ungdomsfonden. Der uddeles 6 priser til blandt
andet unge udøvere som har gjort en særlig indsats i konkurrencer, en frivillig leder der
har ydet en særlig indsats og til en frivillig ungdomsleder der har ydet en særlig indsats.
Herudover uddeler Team Allerød en talentpris.
Torben Olesen vedr. anerkendelse af den frivillige indsats:
Hvis ikke vi anerkender de frivilliges indsats, så vil vi være en af de eneste kommuner
som ikke gør det.
Axel Nielsen vedr. anerkendelse af den frivillige indsats:
Jeg er meget enig, som Kommune skal vi anerkende den frivillige indsats.
Esben Buchwald vedr. anerkendelse af den frivillige indsats:
Det er vigtig at vi anerkender den frivillige indsats.
Dorte Paludan vedr. prisuddelingen:
Der er sket en reduktion af arrangementet, jeg synes faktisk det virker til at det har været
mere for de unge udøvere end de frivillige. Hvis det skal være noget der sætter et spor
hos de unge, så skal uddelingsceremonien ikke være meget mindre.
Der har været tale om at Team Allerød skulle overtage uddelingen, men det synes jeg vil
være ærgerligt, da det er vigtigere at give bredden end eliten et skulderklap.
Merethe Them Kjølholm vedr. prisuddelingen:
Jeg bliver forvirret over alle de forskellige priser, der er også en pris for frivilligt socialt
arbejde, der fx sidst blev givet til en idrætsleder. Jeg er fortaler for en gennemgang af de
priser der uddeles.
Jørn Winther vedr. ansvar og koordinering:
Jeg synes det er vigtigt at vi får set på hvem der ”har bolden” (ansvaret).
Poul Møller vedr. ansvar:
Hvad angår uddeling af priser fra Ungdomsfonden så er det AIU og Fritidsnævnet.
Agnete Thomsen vedr. uddeling af priser:
Politisk ligger der en sag om hvordan man ønsker at gøre det efter 2019.
Axel Nielsen:
Jeg synes det bør være Allerød Kommune som varetager arrangementet. Det er vigtig at
anerkende den frivillige indsats.
Esben Buchwald:
De priser vi har i Kommunen skal koordineres bedre, et fælles arrangement vil formentlig
være bedre og billigere.
Lena Becker:
Frivillighedsprisen er en landsdækkende pris der gives på det sociale område.
Axel Nielsen:
Det kunne være passende at Fritidsnævnet fik stillet et budget til rådighed til at
anerkende det frivillige arbejde.

Beslutning

5.
Kl. 19.20-19.30
Bilag
Referat

Drøftelse af lederpriser og anerkendelse af
den frivillige indsats sættes på dagsorden
på fritidsnævnets møde d. 3/12.
Fritidsnævnet laver en indstilling til Kulturog Idrætsudvalget vedr. lederpriser og
anerkendelse af den frivillige indsats.

Jacob Poulsen

Fritidsnævnet

Eventuelt

Jørn Winther vedr. møder mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Fritidsnævnet:
Jeg synes det er vigtig at Fritidsnævnet og Kultur- og Idrætsudvalget mødes fast 2-3
gange om året for at drøfte holdninger og årsager. Det vil være passende at placere et
møde inden budgetforhandlingerne, dvs. lige efter jul, samt ét som opfølgning på året
der gik.
Dorte Paludan:
Til januar indkalder Allerød Idræts Union til møde om visionen for idrætten i Allerød
Kommune.

Beslutning

Fritidsnævnet skal have fremlagt en
oversigt over den mellemkommunale
refusion på aftenskoleområde de sidste tre
år.

6.
Kl. 19.30-19.40

Kun for Fritidsnævnet
Godkendelse af mellemkommunalt aftalegrundlag for tilskud til distriktsforeningen
DGI Nordsjælland
154424-18 18102018 - Udkast til aftalegrundlag med DGI Nordsjælland
Administration af tilskud til Distriktsforeningen DGI Nordsjælland

Bilag
Referat
Beslutning

Jacob Poulsen

Aftalegrundlaget er enstemmigt godkendt
af Fritidsnævnet.
Der skal på Fritidsnævnets møde d. 3.
december aftales mødedatoer for 2019.

Jacob Poulsen

