RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 9

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 28. januar 2019

MØDESTED: Blovstrødhallen, Cafeteriet
MØDETID:
kl. 17.30–20.00
Viggo Janum (Kultur- og Idrætsudvalget)
Theodore Gbouable (Kultur- og Idrætsudvalget)
TILSTEDE:
Henrik Bo Frederiksen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
Lena Becker (DOF Fritidsskoler)
Kim Barslev (LOF Øresund)
Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket Pensionisthuset)
Peter Bent (Repræsentant for foreninger, som har aktiviteter for handicappede)
Dorte Paludan (Allerød Idræts Union)
Jørn Winther Jepsen (Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv)
Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union)
Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef)
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)
AFBUD:

Torben Olesen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og Allerød
Ungdomsskole)

EJ MØDT:
1.
Kl. 17.30-17.35
Referat
Beslutning

Godkendelse af dagsorden

2.
Kl. 17.35-17.45
Bilag
Referat
Beslutning

Godkendelse af referat fra møde i Fritidsnævnet 3. december 2018

3.
Kl. 17.45-18.05

1. Meddelelser
 Personalemæssige forhold i Idræt og Folkeoplysning (Forvaltningen)
 Allerød Idræts Union debatmøde om visioner for idrætten i Allerød Kommune
(AIU repræsentanter)
 Fritidsnævnet er inviteret til møde om helhedsplan for bymidten (Forvaltningen)
 Etablering af arbejdsgruppe samt møderække for revidering af regler for lån og
leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørsanlæg (Forvaltningen)
 Brugermøde vedr. udvikling af funktioner og brugerflade i Foreningsportalen
(Forvaltningen)
 Én-til-én vejledning af fritidsbrugere i anvendelse af Foreningsportalen
(Forvaltningen)

1. Dagsorden godkendt

Referat Fritidsnævnet 03 12 2018
1. Sagstype ændres til referat i stedet for dagsorden
2. Referat godkendt

2. Gensidig orientering
3. Orientering fra ungdomsskolen
Referat




Jacob Poulsen orienteret om, at Julie Weinreich Roll er blevet ansat i Idræt og
Folkeoplysning, Teknik og Drift som vikar for Eunice. Julie er ansat indtil 30.
juni 2019. Julie er 27 år og uddannet Cand.scient. i Idræt.
Formanden og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget gennemgik udvalgte
temaer fra debatmødet med Allerød Idræts Union vedr. visioner for idrætten i
Allerød Kommune. Der var enighed om, at det var et positivt og konstruktivt
møde, der blandt andet synliggjorde mulighederne for tværkommunale
samarbejder indenfor sundhed, ældre, skole og folkeoplysning.



Beslutning

4.
Kl. 18.05-18.20

Formanden informerede om det kommende møde vedr. helhedsplan for
bymidten.
 Forvaltningen orienterede om brugermøde afviklet d. 17. januar 2019 med
fokus på udvikling af Foreningsportalen. Alle brugerråd var inviteret og var
blevet bedt om, at sende en repræsentant, som er velbevandret i
Foreningsportalen. Otte ud af elleve brugerråd var repræsenteret.
Forvaltningen oplevede en positiv dialog samt en direktør for BRND
(leverandør af Foreningsportalen), som tog det meget seriøst. Forvaltningen
har udarbejdet et illustrativt notat, der opsummerer alle input fra mødet, som er
fremsendt til BRND. Forvaltningen vil løbende den kommende tid følge op på
alle input i notatet.
 Forvaltningen tilstræber at afvikle én-til-én vejledning af de brugere af
Foreningsportalen (bookingsystemet), som har behov for det.
1. Forvaltningen udsender kontaktoplysninger på Julie Weinreich Roll.
E-mail: juwr@alleroed.dk
Telefon: 30 58 48 16
2. Jørn Winther Jepsen og Peter Bent repræsenterer Fritidsnævnet til møde om
helhedsplan for bymidten.

Behandling af Fritidsnævnet forslag til budget for 2019–2021 på Kultur- og
Idrætsudvalgsmøde d. 4. februar 2019


Bilag
Referat

Møde med borgmesteren (Formanden)

Budgetforslag for Fritidsnævnet for denne valgperiode - 21.3.2018
 Fritidsnævnet fremsendte forslag til budget for indeværende valgperiode i
marts måned 2018. Fritidsnævnets budgetforslag til indeværende valgperiode
fremsendt i marts måned 2018 er ikke blevet behandlet på et udvalgsmøde i
Kultur- og Idrætsudvalget. Budgetforslaget er dog fremsendt til alle
medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget.
 Fritidsnævnets budgetforslag kom ikke med i budgetforhandlingerne, da det
ikke blev indstillet som initiativsag af et politisk parti.
 Jørn Winther Jepsen bad om at få følgende ført til referat (udleveret på skrift):
Jørn Winther Jepsen beklager meget forvaltningens og Kultur- og
Idrætsudvalgets mangelfulde behandling af det rettidige indsendte
budgetforslag fra Fritidsnævnet.
Jørn Winther Jepsen beklager at være blevet vildledt af udvalgsformanden, da
denne på fællesmødet 29.10.2018 mellem Fritidsnævnet og udvalget udtaler,
”at der ikke var medvind”.
Jørn Winther Jepsen fandt, at formanden burde have oplyst, at forslaget aldrig
har været behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget – det havde været i
overensstemmelse med de faktiske forhold.






Fritidsnævnet drøftede årsagerne til at deres budgetforslag ikke kom med i
budgetforhandlingerne. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget påpegede at
Kultur- og Idrætsudvalget som politisk udvalg ikke kan indstille forslag til
budgetforhandlingerne. Budgetforslag skal indstilles som initiativsag via de
enkelte politiske partier, ikke via fagudvalgene. Forvaltningen kan og skal ikke
modtage budgetforslag. Hvis Fritidsnævnet ønsker at budgetforslag skal med i
budgetforhandlingerne, så skal deres forslag via de politiske kanaler.
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget præciserede budgetprocessen
fremadrettet. Forvaltningen har modtaget input til budget fra brugerrådene,
Allerød Idræts Union og Fritidsnævnet. Alle forslag og brugerrådsrapporter
fremlægges ubehandlet for Kultur- og Idrætsudvalget d. 4. februar 2019. Til
Kultur- og Idrætsudvalgets møde mandag d. 11. marts 2019 udarbejder
Forvaltningen en oversigtskrivelse, hvorefter udvalget drøfter forslagene. Det
er muligt, at der kan skabes politisk enighed om Fritidsnævnets forslag, men
det kan ikke forventes.
Kultur- og Idrætsudvalget kan som sagt ikke indstille initiativsager til
budgetforhandlingerne, forslag skal indstilles som initiativsag via et politisk
parti. Der opfordres derfor til at Fritidsnævnet retter henvendelse til de
forskellige politiske partier. Det er vigtig at være ude i god tid.






Det er beklageligt hvis budgetprocessen ikke har været tydeliggjort for
Fritidsnævnet.
Fremadrettet anbefales det at alle forslag til budget, som Fritidsnævnet måtte
have, fremlægges med tydelige argumentation, information samt beskrivelse af
til hvad pengene ønskes anvendt. Det kan desuden være fordelagtigt at
synliggøre den effekt forslåede indsatser forventes af få på basis af et validt
datagrundlag.
Fritidsnævnet anbefaler at der foretages en politisk drøftelse om fagudvalgene
og de lovpligtige udvalg skal have budget. Hvis Fritidsnævnet ønsker en sådan
politisk drøftelse, skal den forslås af et politisk parti.

Beslutning

1. Strategisk planlægning af Fritidsnævnets budgetforslag skal tages op som særskilt
dagsordenpunkt på næste møde i Fritidsnævnet (mandag d. 18. marts)

5.
Kl. 18.20-18.50

Servicelovens §18 midler til indsatser på fritidsområdet
 Allerød Kommunes retningslinjer og procedurer for uddeling af §18 midler.
 Drøftelse af mulighederne
 §17 stk. 4 udvalg om ”Udvikling af nye muligheder på velfærdsområdet”.
26-03-2014 - Bilag 08.03 Frivilligt socialt arbejde kriterier for støtte
Notat til fordelingsudvalget 020318
Samlet oversigt §18 2018
 § 18 puljen er i 2019 på ca. 310.000 kr. Ansøgningsfristen er den 20. februar
2019.

Bilag

Referat



Der ventes beslutning om midlerne den 5. marts 2019 i forbindelse med
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Foreningerne
udfylder ansøgningsskemaet der skal sendes pr. mail til mies@alleroed.dk.



Kriterier og prioritering for ansøgningen
- Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
- Lokal repræsentation i bestyrelsen (forening), i form af deltagelse i
foreningens arbejde
- Oplysende og forebyggende aktiviteter for socialt udsatte. Særligt fokus på
udsatte voksne, unge, integrationsområdet, handicappede og
patientforeninger
- Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
- Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes
økonomi



Retningslinjerne for ansøgningen
- Foreningen skal have et CVR nr. eller SE. nr. tilknyttet
- Ansøgningsskema skal anvendes
- Aktiviteten skal være borgerrettet
- Udbygger eksisterende aktiviteter eller udvikler nye
- Beskrivelse af aktivitet/formål skal fremgå af ansøgning
- Der skal søges støtte om konkret beløb i kr.
- Overordnet budget skal vedlægges
- Foreningsregnskab for 2018 skal fremsendes, hvor foreningens samlede
økonomi (formue) skal fremgå
- Anvendelse af evt. tildelte § 18 midler fra Allerød Kommune 2018 skal
fremgå af regnskabet - anvend skema for dokumentation for tildelt støtte



Den fælleskommunale pulje
Hvis det arbejde du vil søge støtte til ikke er lokalt baseret, eller går på tværs
af flere kommuner, kan du søge den fælleskommunale pulje.
Ansøgningsfrist og procedure for næste ansøgningsrunde offentliggøres i
marts 2019.



Fritidsnævnet drøftede mulighederne for at få rejst en politisk sag med fokus
på at tildele Fritidsnævnet en rolle ift. fordeling af restbudget.




Fritidsnævnet drøftede snitfladerne mellem Sundhed, Velfærd og
Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og
Skoleudvalget samt Ældrerådet og Fritidsnævnet som lovpligtige udvalg.
Fritidsnævnet drøftede, hvordan der kan etableres tværkommunale indsatser.
Fritidsnævnet ønsker at indgå dialog med Børne- og Skoleudvalget og
Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

1. Fritidsnævnet udarbejder en skrivelse til Sundhed, Velfærd og
Beskæftigelsesudvalget vedr. samarbejde indenfor tværgående områder.

6.
Kl. 18.50-19.00

Forelæggelse af fordeling af tilskud og mellemkommunal refusion på
voksenundervisningsområdet fordelt på hhv. almen/foredrag/instrumental og
handicapundervisning.

Bilag
Referat
Beslutning

Den Folkeoplysende ramme 2018-2022

7.
Kl. 19.00-19.20

Fritidsnævnets rolle ifm. etablering og koordinering af priser på det
folkeoplysende område og evt. øvrige indsatser, der anerkender den frivillige
indsats perioden 2020 og frem.

1. Punktet genoptages på næste møde med samme bilag.
2. Fritidsnævnets medlemmer sender ønsker til information, de eventuelt ønsker
fremlagt.


Bilag
Referat

Beslutning
8.
Kl. 19.20-19.30

Bilag
Referat
Beslutning

9.
Kl. 19.30-19.45

Udarbejdelse af handleplan



Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget påpegede, at det er en god idé at
beskrive forslag til politisk behandling i forhold til Allerød Kommunes vision
2031 ”Tæt på hinanden – tæt på naturen”.
 Det blev desuden påpeget at fritidspolitik 2020-2024 forventes udarbejdet med
afsæt i Allerød Kommunes vision 2031.
1. Punktet udskydes til næste møde mandag d. 18. marts 2019.
Opsamling og bearbejdelse af session vedr. fritidsnævnets rolle afviklet d. 10.
september 2018.
 Ønsker til den videre proces?
 Visioner, mål og planer?

1. Den videre proces skal afvikles, som et selvstændigt møde.
2. Processen skal fokuseres på udmøntning af fritidspolitik 2016-2019.
Forslag og prioritering af dagsordenpunkter på næstkommende møder i
Fritidsnævnet
 Projekt åben hal
 Brugeraftaler
 Lokaler egnet til undervisning
 Øvrige
Hvad skal leveres af Forvaltningen?

Bilag
Referat



Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget fremlagde beslutningen i
budgetforliget, der pålægger Kultur- og Idrætsudvalget at se på, hvordan
tilskudsordninger på kultur- og Idrætsområdet kan nytænkes, så udmøntningen
af midler på området i højere grad understøtter Fritidspolitikken og den
kommende vision for Fremtidens Allerød.
Fornyelse af eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet
Der er enighed om, at Kultur- og Idrætsudvalget i dialog med aktørerne på
kultur- og idrætsområdet skal drøfte forskellige modeller for at nytænke
eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet forud for

budgetforhandlingerne for 2020, så udmøntningen af midler på området i
højere grad understøtter Fritidspolitikken og den kommende vision for
Fremtidens Allerød.
https://www.alleroed.dk/kommunen/nyhedsarkiv/budgetforlig-paa-plads


Der vedtages en procesplan i Kultur- og Idrætsudvalget, der skal drøftes på
fællesmødet med brugerrådene, Allerød Idræts Union og Fritidsnævnet d. 20.
marts 2019.Jf. Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 04-02-2019
https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater



Beslutning

10.
Kl. 19.45-19.50

Bilag

Referat
Beslutning

11.
Kl. 19.50-20.00

Referat
Beslutning

12.
Kl. 20.00-20.15
Referat
Beslutning

Fritidsnævnet anmoder om en langsigtet behandling af omfordeling af
Allerødordningen, da foreningerne laver budget på basis af den nuværende
fordeling.
 Fritidsnævnet anbefaler at Fornyelse af eksisterende tilskudsordninger på
Kultur- og Idrætsområdet behandles i Fritidsnævnet.
 Repræsentanter fra Allerød Idræts Union ytrede behov for at involvere
baglandet, da der vidt forskellige behov blandt idrætsforeningerne.
 Der opfordres til at fritidsnævnets medlemmer fra dags dato begynder at drøfte
mulighederne i deres bagland.
1. Åben hal er et orienteringspunkt, og skal ikke prioriteres.
2. Følgende punkter prioriteres højt:
 Priser og anerkendelse på det folkeoplysende område
 Fornyelse af eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet
 Samarbejde med Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget (jf.
dagsordenpunkt 5) samt strategi for etablering af tværkommunale
samarbejder.
3. Poul Møller Hansen fremsender forslag til skrivelse til Sundhed, Velfærd og
Beskæftigelsesudvalget som fremsendes som bilag.
Fastlægge Fritidsnævnets mødedatoer for 2019
Forslag til mødedatoer for 2019
- Mandag d. 18. marts
- Mandag d. 13. maj
- Mandag d. 19. august
- Mandag d. 9. september (eventuelt)
- Mandag d. 7. oktober
- Mandag d. 9. december
Kultur og Idrætsudvalgets møder i 2019
Forvaltningens årshjul for Kultur- og Idrætsudvalgets dialog med fritidsnævnet,
brugerrådene og Allerød Idræts Union
1. Datoerne er vedtaget.
2. Forvaltningen indkalder alle medlemmer a Fritidsnævnet til møderne via Outlook
3. Dagsorden og bilag skal udsendes senest 5 dage før.
Eventuelt
 Input til procedure for økonomisk afrapportering/analyse.
Hvis I ved, hvad I vil se og hvordan, så kan Forvaltningen indarbejde det i dens
arbejdsgange.
1. Fritidsnævnets medlemmer melder ud i god tid, hvis der er bestemte tilskud de
ønsker udspecificeret, så Forvaltningen har god tid til at udarbejde dette og
fremadrettet indarbejde specifikationerne i det økonomiske analysearbejde.
Rundvisning på Blovstrød Idrætsanlæg v. Poul Møller Hansen for dem som har
tid og lyst
Intet at berette.

