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KF - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Godkendt

Side 1
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Side 2

BU/KF - Temadrøftelse - Dronten
20.00.00.A00

19/3759

Åben sag

Resumé
Kl. 18:00 – 18:30
Sonja Mie Eliassen (souschef Musikskolen) samt Charlotte Vignæs (koordinator,
Børnekulturpakkerne) deltager under punktet.
Med Lejre Kommunes børnekulturelle indsats Dronten har Udvalget for Børn & Ungdom
samt Udvalget for Kultur & Fritid iværksat et tværgående samarbejde, der hvert skoleår
involverer omkring 4000 børn og unge, 150 lærere, 100 pædagogiske medarbejdere fra
dagtilbuddene samt 25 kunstnere.
Skoleåret 2018/2019 har været det første år i Dronten, hvor der er gennemført
kulturforløb på alle årgangene fra vuggestue til 9. klassetrin. Der er gennemført 3
kulturforløb i dagtilbuddene og 10 kulturforløb i folkeskolerne.
Med afsæt i erfaringerne fra dette skoleårs gennemførte kulturforløb, præsenteres
udvalgene for næste skoleårs kulturforløb i Dronten, hjemmeside for indsatsen og den
igangværende undersøgelse af en udvidelse af indsatsen til kulturregionen. Desuden vil
der blive givet status på det overordnede evalueringsdesign og de konkrete
evalueringstiltag i forbindelse med gennemførelsen af kulturforløbet Dronten.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2019
Drøftet og taget til efterretning.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Drøftet

Bilag:
1 Åben Temadrøftelse - Bilag 1 Oversigt kulturforløb skoleåret 18-19.pdf

31367/19
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KF - Temadrøftelse juni 2019 - Dialogmøde med Halbestyrelsen
04.04.00.A00

19/5055

Åben sag

Resumé
Kl. 18.30 – 19.15
Udvalget for Kultur & Fritid holder årligt dialogmøde med Halbestyrelsen. På mødet
deltager medlemmer af Halbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Drøftet

Bilag:
1 Åben Bilag - Oplæg til dialogmøde - Halbestyrelsen

43578/19
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Side 4

KF - Orienteringssager - juni
00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé
A. Hvalsø Bio - årsrapport for 2018
Hvalsø Bio sender årsrapport for 2018 til orientering. Materialet vedlægges som
bilag.
B. Domus Felix – årsregnskab for 2018
Domus Felix sender referat af generalforsamling samt årsregnskab for 2018 til
orientering. Materialet vedlægges som bilag.
C. Sagnlandet Lejre - årsberetning og årsregnskab for 2018
Sagnlandet Lejre sender årsberetning og årsregnskab for 2018 til orientering.
Materialet vedlægges som bilag.
D. Sognegården Ny Tolstrup – årsrapport for 2018
Sognegården i Ny Tolstrup sender årsrapport for 2018 til orientering. Materialet
vedlægges som bilag.
E. Osted kulturhus – årsrapport for 2018
Osted kulturhus sender regnskab og beretning for 2018 samt referat fra
generalforsamlingen til orientering. På generalforsamlingen blev der vedtaget
ændringer til vedtægterne, som derfor også er vedlagt. Bestyrelsen oplyser, at
der er ændret i pgf. 1 og 2. Endelig vedlægges en oversigt over den nye
bestyrelse. Materialet vedlægges som bilag.
F. Invitation til IDRÆTSMØDET 2019 i Aalborg
Aalborg Kommune sender en invitation til IDRÆTSMØDET 2019. Aalborg
Kommune har besluttet at lave en årlig tilbagevendende event, som sætter
idrætten højt på dagsordenen. Mødet tilstræber at have et meget bredt
idrætsperspektiv. Det sker bl.a. på en konference, hvor ”Bevæg dig for livet”
projekter og arbejdet i visionskommunerne bliver inddraget. DIF, DGI, Team
Danmark, Dansk Firma Idræt og Dansk Skoleidræt er med og støtter op om
IDRÆTSMØDET. De bidrager ligesom bl.a. IDAN, UCN, Aalborg universitet, Center
for ungdomsstudier m.fl. til det faglige indhold. IDRÆTSMØDET afholdes d. 29.0801.09.19. Invitation vedlægges som bilag.
G. Status - Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Der har været møde i Kulturregionens administrative styregruppe den 30. april
2019. Referat af mødet vedlægges som bilag.
H. Mundtlig status på Bevæg dig for Livet
Ny projektleder ansat for den 5-årige projektperiode. Projektlederen tiltræder pr.
1. juni 2019.
Den officielle underskrivning af det fælles aftalegrundlag mellem DGI/DIF og Lejre
Kommune planlægges med et fælles arrangement den 6. juni 2019.
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Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 22. maj 2019 organiseringen af
Bevæg dig for Livet indsatsen.
I. Bestyrelsesmøde ROMU
Der er holdt møde i bestyrelsen for ROMU den 11. april 2019. På dagsordenen var
blandt andet årsrapport 2018, orientering om ansættelse af ny direktør for ROMU,
status for strategiimplementering med videre.
J. Kunstdage i Pinsen 2019
For 12. gang medvirker Lejre Kommune i det mellemkommunale kunstprojekt
”Kunstdage i Pinsen” sammen med Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Slagelse og
Sorø Kommuner.
I år deltager rekordmange kunstnere og gallerier fra Lejre Kommune fordelt på i
alt 17 udstillingssteder. Henover pinsen (8.-10. juni 2019) slår de dørene op for
nysgerrige publikummer, der har mulighed for både at få et indblik i den lokale
kunst og også at erhverve den, hvis de får lyst.
Kunstdage i Pinsen har udarbejdet både fysisk materiale i form af foldere og
plakater samt egen App og Facebook- og hjemmeside. Se mere her:
www.kunstipinsen.dk.
Endvidere understøttes arrangementet med en annoncekampagne i såvel lokale
som nationale medier.
K. Status for overdragelse af Tadre Mølle til DSI-Tadre Mølle
Der har været afholdt møde mellem administrationen og DSI-Tadre Mølle vedr.
den fremtidige organisationsform i forbindelse med overdragelse af Tadre Mølle
fra Naturstyrelsen til DSI-Tadre Mølle.
Det er aftalt, at der - med bistand fra en ekstern, juridisk rådgiver med
rådgiveransvar og med indsigt i reglerne for stiftelse af selvejende
institutioner/fonde/foreninger - udarbejdes et notat omkring den fremtidige
organisationsform, som tilgodeser de betingelser, Naturstyrelsen stiller.
Det er DSI-Tadre Mølles vurdering, at der på baggrund af dette notat kan
fremlægges en politisk sag til udvalget i september måned med beskrivelse af den
fremtidige organisationsform, og med vedtægter tilrettet i overensstemmelse med
den valgte organisationsform.
L. Kulturmødet på Mors
Det årlige kulturmøde på Mors finder i år sted fra den 22. til den 24. august 2019.
Kulturmødet har de næste tre år den overordnede ramme: ”Culture Matters” som
grundlæggende tænkning og præmis for alle aktiviteter. Ved afviklingen af dette
års ”Culture Matters” har det udmøntet sig i 7 undertemaer, som vil blive
udforsket gennem kulturmødets samtaler og dialoger i de tre dage,
arrangementet varer. De 7 undertemaer er kort præsenteret i det vedlagte bilag.
Det endelige program offentliggøres primo august, og Udvalget for Kultur & Fritid
vil herefter modtage administrationens anbefalinger til 3 talks indenfor de 7
undertemaer.
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Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Taget til orientering.

Bilag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Åben Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklubber - Godkendt årsrapport 2018
Åben Domus Felix_Referat generalforsamling 2019 Domus Felix godkendt.pdf
Åben Domus Felix Regnskab 2018
Åben SagnlandetLejre_Årsregnskab2018.pdf
Åben SagnlandetLejre_Årsberetning2018_Komp.pdf
Åben Sognegården i Ny Tolstrup - Regnskab 2018
Åben Osted Kulturhus - Regnskab 2018
Åben Osted Kulturhus - Bestyrelsens beretning
Åben Osted Kulturhus - Referat generalforsamling 2019
Åben Osted Kulturhus - Vedtægter for Osted Kulturhus 2019.pdf
Åben Bestyrelsen 2019
Åben VS: Invitation til Idrætsmøde 2019 - Invitation til Idrætsmøde
2019.pdf
Åben Bilag - Referat fra møde i Kulturregionens administrative gruppe
30. april 2019
Åben Bilag - 7 undertemaer til Kulturmøde Mors 2019

36639/19
39083/19
39085/19
39245/19
39244/19
43143/19
44218/19
44219/19
44220/19
44217/19
44221/19
43155/19
43390/19
43391/19
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KF - Principper for harmonisering af driftsaftaler på
foreningsområdet
04.00.00.Ø40

18/12511

Åben sag

Resumé
På Kultur- & Fritidsudvalgsmøde den 5. december 2018 tog udvalget beslutning om en
plan for harmonisering af driftsaftaler med foreninger i Lejre Kommune.
Med afsæt i en gennemgang af de nuværende driftsaftaler og gennem dialog med
repræsentanter fra foreningerne, har administrationen udarbejdet forslag til
harmoniseringsprincipper for driftsaftalerne
Udvalget for Kultur & Fritid skal i denne sag tage beslutning om principperne for
harmonisering af driftsaftaler.

Indstilling
Direktionen indstiller:
 at udvalget godkender principperne som beskrevet i modellen

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Godkendt. Udvalget bad om en status for de nye driftsaftaler efter et år, samt en årlig
oversigt over anvendelsen af puljen.

Sagsfremstilling
Som en konsekvens af vedtagelsen om harmonisering af driftsaftaler med foreninger,
blev alle aftaler opsagt med udgangen af 2018. Opsigelsesvarslet er 1 år, hvilket
betyder, at der skal være indgået nye aftaler med foreningerne med virkning fra 1.
januar 2020.
Planen for arbejdet med harmonisering er inddelt i 4 faser bestående af;
Første fase: Kortlægning og videnindsamling,
Anden fase: Identificering af harmoniseringsbehov,
Tredje fase: Forslag til løsninger og dialog med interessenter,
Fjerde fase: Implementering af endelige aftaler.
Arbejdet befinder sig pt. i fase 2 og 3. Administrationen er således i god dialog med
repræsentanter fra foreningerne om principper for harmonisering, og drøftelser om,
hvordan budgettet udmøntes for 2020 og frem. Repræsentanterne fra foreningerne er
formanden for Folkeoplysningsudvalget, formanden for Lejre Idrætsunion samt
formanden for bestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller. Opdraget for arbejdet er:
 At sikre, at beregningen af driftstilskud sker på kendte, lige vilkår
 At sikre det fortsatte lokale engagement i foreningslivet
 At sikre bygningernes fortsatte værdi
 At understøtte administrativ effektivitet i den kommunale organisation
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Model for harmonisering af driftsaftaler
Modellen tager udgangspunkt i, at kommunen har det grundlæggende ansvar for
ejendommene og for at sikre, at bygningerne og grunden bevarer deres værdi, og
at de repræsenterer en anvendelig ramme for aktivitet.
Modellen dækker:
 Klubhuse – idræt
 Foreningsdrevne kulturhuse
 Spejderhuse, fjordhuse, o.lign.
 Tennisbaner - klargøring
 Idrætsbaner – kridtningsaftaler
 Toiletter – toiletter til offentlig brug
Driftsopgave: Udvendig vedligehold
Lejre kommune står for al udvendig vedligehold.
Der kan i nogle tillfælde indgås individuelle aftaler med kommune, hvis foreningen ex.
selv ønsker at male bygningen, og kommunen også har planer herom. Det er
kommunens niveau for vedligehold, der er styrende for denne type opgaver.
Indvendig vedligehold - Gælder alle bygninger
Lejre kommune indgår driftsaftaler med foreningerne vedr. indvendig vedligehold som på
den måde får ansvaret – dog ikke for hovedreparationer, som Lejre Kommune er
ansvarlig for. Dette defineres klart i det videre arbejde
Forbrugsudgifter - Gælder alle bygninger
Lejre kommune betaler alle forbrugsudgifter, herunder el, vand, vandafledning og varme.
Det skal af de fremtidige driftsaftaler fremgå, at foreningerne skal tage hensyn til
forbruget. På sigt indarbejdes der en incitamentstruktur for at få foreningerne til at
fokusere på reduktion af energiforbrug.
Nødvendigt inventar i bygningerne - Gælder alle bygninger
Lejre Kommune er jf. Folkeoplysningsloven ansvarlig for, at der er det nødvendige
inventar i en bygning, der stilles til rådighed for en forening.
Lokaler stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når
lokalerne anvendes til deres primære brug.
Rengøring - Gælder udvalgte bygninger
Lejre Kommune står for rengøring i udvalgte bygninger jf. kategoriseringen.
Renovation - Gælder alle bygninger
Lejre Kommune står for opgaven.
Tekniske anlæg og serviceaftaler - Gælder alle bygninger
Lejre Kommune står for opgaven.
Pasning af grund, p-plads og stier omkring bygning - Gælder udvalgte
bygninger
Lejre Kommune har primært opgaven ved bygninger inden for kategori 1 og kategori 2 i
kategoriseringen. Der kan i nogle tillfælde indgås individuelle aftaler med kommune, hvis
foreningen ex. selv ønsker at stå for pasningen af grunden mv.
Pulje til div. indvendig vedligehold og div. anlæg
Der etableres en pulje til diverse indvendig vedligehold og diverse mindre anlæg. Puljen
finansieres af de midler, der resterer, når de grundlæggende driftsudgifter er dækket.
Midlerne har tidligere været anvendt til diverse anlægsinvesteringer, forbedringer af
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bygningen, alarm, mv. Puljen administreres af en lille tværgående gruppe af
foreningsfolk og repræsentanter fra Lejre Kommune. Gruppen får til opdrag at opsætte
kriterier for, hvad der kan søges om midler til. Foreningerne kan ansøge om tilskud én
gang om året, hvor ¾ af puljen udmøntes. De resterende ¼ af midlerne kan der ansøges
ad hoc om, til pludseligt opståede behov for tilskud.
Brug og typer af ejendommene er ikke direkte sammenlignelige, og derfor har det været
nødvendigt at kategorisere med henblik på at skabe ens vilkår. Nedenstående tabel er en
inddeling af foreninger i kategorier, der tager højde for forskellene i brug af de forskellige
typer af ejendomme:
Kategori
Kategori 1

Hvad gives der
driftstilskud til




Kategori 2





Kategori 3



Efter hvilke kriterier
gives der driftstilskud

Indvendig vedligehold
– høj takst (38 kr.
m2)*
Rengøring
Kan ansøge om ekstra
tilskud fra pulje til ad
hoc udgifter



Indvendig vedligehold
– lav takst (23 kr.
m2)
Rengøring
Kan ansøge om ekstra
tilskud fra pulje til ad
hoc udgifter



Til indvendig
vedligehold, men ved
ansøgning herom til
pulje. Pludseligt
opståede udgifter kan
puljen også dække











Kategori 4



Klargøring af
tennisbaner**




Kategori 5



Kridtningsaftale



Kategori 6



Offentlig brug af
toiletter



Høj takst pga. antal
brugere/flow – stor
slitage
Rengøring –
sidestilles med
foreninger i hallen
Tværgående
gruppe definerer
kriterier for tilskud
fra pulje
Antal brugere/flow
– slitage
Rengøring – efter
ens standard
Tværgående
gruppe definerer
kriterier for tilskud
fra pulje
Antal brugere/flow
– slitage
Tværgående
gruppe definerer
kriterier for tilskud
fra pulje

Antal baner
Type af bane – grus
eller kunst
Antal baner – (ikke
til kunstgræsbaner)
Antal toiletter

Foreningstype
Klubhuse idræt:
Hvalsø IF
Osted IF
Kirke Hyllinge IF
EIF Ny Tolstrup

Foreningsdrevne
kulturhuse:
Domus Felix
Osted Kulturhus
(Gevninge
Beboerhus)
(Bramsnæs Nord)
Spejderhuse,
fjordhuse mv.:
FDF Gevninge
FDF og Grønne
pigespejdere Hvalsø
Bramsnæs MC
Lyndby Jollesejlklub
og Maritimt
forsøgscenter
Lejre Havkajak
Husene er typisk
opført efter ønske fra
foreningen og med
aftale om at de selv
stod for rengøring &
pasning af
udearealer
Tennisbaner i alt 18
stk.
Idrætsbaner
Havne, sejlklubber
mv.
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* Svarende til den højeste takst i prisbøgerne i forhold til indvendig vedligehold, der
fremkommer ved kategorien ”skolelokaler”.
**Vedr. Tennisbaner. Foreningerne modtager i dag et driftstilskud, der ikke er dækkende
for udgifter til klargøring af banerne. Denne problematik håndteres i en efterfølgende
særskilt sag, og udgiften afholdes inden for udvalgets nuværende samlede budget ved en
mindre omprioritering.
Konsekvens af forslaget
En harmonisering af forholdene inden for de forskellige kategorier betyder, at der skabes
ens vilkår inden for de områder, der er ens, og at der kommer klare retningslinjer vedr.
driften af foreningshuse i Lejre Kommune. Der har ikke været et ensartet grundlag for
tildeling af driftstilskud, og flere driftsaftaler har haft et relativt højt fribeløb, som er
brugt til vedligeholdelse og anlægsinvesteringer – tiltag, som andre foreninger ikke har
haft mulighed for.

Bilag:
1 Åben Økonomioversigt - harmonisering af driftsaftaler

44307/19

Udtalelser

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ovenstående model for harmonisering med de
forelagte principper og de opstillede kriterier vil kunne skabe en større grad af
retfærdighed omkring fordelingen af driftsmidler, og det er blevet mere tydeligt, hvad der
gives til.
Ved den foreslåede harmonisering sikres det, at driften af ejendommene er ensartet, og
med etablering af en pulje til øvrig vedligeholdelse, øvrig drift mv. gives alle lige
mulighed for øvrige tiltag inden for øvrige vedligeholdelses- og anlægsinvesteringer.
Puljen sikrer også, at der er dialog foreningerne imellem, da de er repræsenteret i
gruppen, der administrerer puljen.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
I 2019 er der afsat budget til kommunalt ejede klubhuse, spejderhuse, Sæby
Svømmebad, badebroer, offentlige toiletter m.v. på i alt 1.330.700 kr.
Indenfor dette budget afholdes udgifter til følgende:
 Indvendig vedligeholdelse
 Vedligeholdelse af udendørs faciliteter (herunder tilskud til kridtning af
fodboldbaner og forårsklargøring af tennisbaner)
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El, vand, varme, renovation, skatter m.v. vedrørende både bygninger og
udendørsarealer (f.eks. el til lysanlæg og lignende)

En del af disse udgifter er driftstilskud til foreninger, der har aftaler med Lejre Kommune
om varetagelse af opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygningerne.
I 2019 udbetales i alt 736.602 kr. inkl. moms i driftstilskud i henhold til de eksisterende
driftsaftaler.
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KF - Orientering om vedligeholdelsesstand for offentligt
tilgængelige legepladser i Lejre Kommune
04.03.00.P05

19/1169

Åben sag

Resumé
Vej & Park har gennemført sit årlige tilsyn af i alt 17 legepladser beliggende på
kommunal jord i Lejre Kommune.
Generelt er legeredskaberne i dårlig stand først og fremmest på grund af alder og
almindelig nedslidning.
I forhold til legeredskaberne på 6 af legepladserne var vurderingen, at de var i så dårlig
stand, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko for brugerne. Derfor er legepladserne blevet
lukket, og de defekte legeredskaber nedtaget.
På de øvrige legepladser trænger legeredskaberne til vedligehold i varierende omfang.
Udvalget orienteres i denne sag om den aktuelle vedligeholdelsestilstand på de 17
legepladser beliggende på kommunal jord i Lejre Kommune samt de aktuelle tiltag ift. at
skabe sikkerhed for børn og deres forældre.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Baggrund
Lejre Kommunes legepladsinspektør fra Vej & Park har gennemført sit årlige tilsyn på 17
legepladser. De 17 legepladser er alle offentligt tilgængelige og beliggende på
kommunalejet jord. Det er ikke i alle tilfælde kommunen, der har etableret og stået for
den almindelige vedligeholdelse af legepladserne. Denne opgave har i stedet typisk været
varetaget af frivillig arbejdskraft fx lokale grundejerforeninger og bylaug.
 Mosevej (Kr. Hyllinge)
 Bodekær (Sæby)
 Nellikevej (Vester Såby)
 Christiansminde (Kr. Såby)
 Hestehaven (Kr. Hvalsø)
 Ved Den Grønne Kile (Kr. Hvalsø)
 Kristiansminde (Gevninge)
 Lillemarken (Gevninge)
 Torkilstrup (Kr. Såby)
 Tranemosevej (Kr. Hyllinge)
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Skolevang (Kr. Sonnerup)
Søbredden (Kr. Hvalsø)
Herslev Strand
Kattinge Gadekær
Kirke Såby Gadekær
Nørre Hvalsø Gadekær
Gershøj Havnevej

Kravene til sikkerhed på offentligt tilgængelige legepladser følger af lovgivningen i
Bygningsreglementet BR18, kapitel 4.4, hvoraf det fremgår, at legeredskaber, der er
offentligt tilgængelige skal udføres og dimensioneres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt, således at risikoen for personskader minimeres. Kravene i
bygningsreglementet kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN
1176 og DS/EN 1177.
Legeredskaberne på de 17 legepladser er generelt i dårlig stand. Dette skyldes først og
fremmest alder og almindelig nedslidning. Ingen af pladserne lever 100 pct. op til
kravene i gældende standarder for legeudstyr. Desuden har mange af legepladserne
udfordringer med utilstrækkeligt eller manglende faldunderlag.
I forhold til 6 af legepladserne har det på baggrund af tilsynet været vurderingen, at
legeredskaberne kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, og derfor er legeredskaberne
nedtaget. Det drejer sig om følgende steder:
 Gershøj Havnevej
 Tranemosevej (Kr. Hyllinge)
 Mosevej (Kr. Hyllinge)
 Hestehaven (Hvalsø)
 Nørre Hvalsø Gadekær
 Kirke Såby Gadekær
Der er efterfølgende sendt brev via e-boks til borgerne i lokalområdet nær de 6
legepladser med meddelelse om nedtagningen af de nedslidte legeredskaber. Samtidig
konstateres det, at vi i denne situation fandt, at sikkerheden for både børn og forældre
kom i første række, og derfor var det vigtigt for kommunen at handle i sagen og sikre, at
farlige situationer ikke kunne opstå.
Selvom legeredskaberne på de 6 offentlige legepladser er nedtaget, er der stadig
mulighed for at benytte legeredskaberne på andre legepladser i lokalområderne.
Udover en række private legepladser etableret af lokale grundejer- og
andelsboligforeninger samt almene boligforeninger findes endvidere 26 legepladser
beliggende i tilknytning til kommunens skoler, SFO’er, dagtilbud m.v. Legepladserne her
kan stort set alle frit benyttes af alle børn i lokalområdet uden for institutionernes
åbningstider. Det er også Vej & Park, der fører tilsyn med legeredskaberne på de
kommunale institutioners legepladser, og vurderingen er her, at legeredskaberne lever
op til de gældende standarder.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der med den aktuelle håndtering af mulige sikkerhedsrisici
på de 17 offentlige legepladser beliggende på kommunal jord, ikke længere er
legeredskaber på disse legepladser, der udgør en umiddelbar sikkerhedsrisiko.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.
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FOU - Forslag til Folkeoplysningspolitik
18.00.00.G00

19/3825

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har ønsket at foretage en mindre præcisering og revision af den
gældende folkeoplysningspolitik for Lejre Kommune.
Folkeoplysningsudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag til revideret
folkeoplysningspolitik for Lejre Kommune, som vedlægges og forelægges til godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at det reviderede forslag til folkeoplysningspolitik for Lejre Kommune godkendes.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2019
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling
Jfr. Folkeoplysningsloven § 34 skal Kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en
politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal være et Folkeoplysningsudvalg i Lejre
Kommune, og den 12. september 2016 har Kommunalbestyrelsen vedtaget nugældende
folkeoplysningspolitik for Lejre Kommune
Forslag til ny Folkeoplysningspolitik tager udgangspunkt i Lejre Kommunes vision ”Vores
sted” og har fem overordnede målsætninger:
 Lejre Kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at
oprette og drive foreninger og aftenskoler, og hvor disse og kommunen i dialog
skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv
 Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere
 Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne
og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
For at sikre et bredt udbud af tilbud, tilstræbes det at aftenskolerne samarbejder
om specielle kurser, og om muligt cirkuleres udbuddet mellem kommuner og byer
aftenskolerne dækker
 Eksisterende rammer for fritidsaktiviteter skal løbende vedligeholdes og
opgraderes, og åbningstiderne skal tilgodese borgernes behov
 Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede
kulturliv i kommunen, samt underbygge og støtte demokratiforståelsen og
demokratiopdragelse
Folkeoplysningsudvalget ønsker med den reviderede udgave af folkeoplysningspolitikken i
højere grad at kunne indgå i Lejre Kommunes forskellige tværgående indsatser. De mere
substantielle ændringer i forslaget er, at arbejdsgruppen ønsker, at kommunen
udarbejder en facilitetspolitik, samt at kommunen skal udarbejde en velkomstfolder der
indeholder aldersopdelt oversigt om aktiviteter og områder.
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Der er først og fremmest foretaget mindre redaktionelle ændringer og præciseringer af
formuleringer i den nuværende folkeoplysningspolitik. Ændringerne er med kursiv.
Tekst i nugældende udgave
Tekst i redigeret udgave
Administrationens
kommentarer
Et rigere liv opnås gennem
Et rigere liv opnås gennem
Ingen
de traditioner og ildsjæle der
de traditioner og ildsjæle der
gennem bevægelse, sundhed
gennem bevægelse, sundhed
,kultur, oplysning,
,kultur, oplysning,
fællesskaber, kreativitet og
fællesskaber, kreativitet og
meget mere skaber flere nye
meget mere skaber flere nye
tilbud og lokale fælleskaber.
tilbud og lokale fælleskaber
samt gennem vedligeholdelse
af eksisterende tilbud.
Der skal være flere
Der skal være flere
Kan underbygge
medlemmer i foreningerne og medlemmer i foreningerne og yderligere
flere deltager i aftenskolerne
flere deltager i aftenskolerne
aktivitet
– og særligt flere, der ikke
– og særligt flere, der ikke
tidligere har været aktive.
tidligere har været aktive.
For at sikre et bredere udbud
af tilbud, tilstræbes det at
aftenskolerne samarbejder
om specielle kurser, og om
muligt cirkuleres udbuddet
mellem de kommuner og
byer aftenskolerne dækker.
Foreninger og aftenskoler
Foreninger og aftenskoler
Kan b.la foregå i
skal:
skal:
samarbejde med
- Være en væsentlig og
- Være en væsentlig og
Biblioteket.
synlig del af det samlede
synlig del af det samlede
kulturliv i kommunen.
kulturliv i kommunen.
- Underbygge og støtte
demokratiforståelsen og
demokratiopfattelse
I rækken med ”aktivitet” er
Lette
tilføjet ”Kommunale
administrative
udligninger” ud for ”Lejre
procedure.
Kommune er kendt som en
foreningsvenlig kommune…..”
I rækken ”Aktivitet” er tilføjet
”….Samt udbygge
eksisterende tilbud til
kommunens borgere” ud for
”Der skal være tidssvarende
tilbud til tidens borgere”
NYT: Kommunen skal
Dette er i
udarbejde en facilitetspolitik
forvejen en del af
og så vidt det er muligt stille
vedtagelsen vedr.
lokaler til rådighed – i
Bevæg dig for
tilfælde hvor dette ikke er
livet. Der
muligt være behjælpelig med arbejdes ligeledes
at skaffe dem.
pt. med en
Kommunen skal om muligt
velkomstfolder
være behjælpelig med at
formidler kontakt til
kompetente undervisere,
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Kommunen skal i samarbejde
med relevante interessenter
udarbejde en velkomstfolder
der indeholder en
aldersopdelt oversigt om
aktiviteter og områder.

Bilag:
1 Åben Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik - 110419

32903/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er tale om mindre revidering og at forslagene
giver mening og skaber en mere tidssvarende politik for området.
Det er også administrationens vurdering, at oplægget er i tråd med aftalen vedrørende
Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet.
Administrationen vurderer, at der ift. forslaget om udarbejdelsen af en facilitetspolitik
kan henvises til den netop indgåede aftale mellem DGI/DIF og Lejre Kommune om
Bevæg dig for Livet. Her er det anført, at:
”Lejre Kommune, DGI og DIF vil gennem partnerskabet sikre, at der udarbejdes en plan
for modernisering og udbygning af idrætsfaciliteterne. Herunder hvordan idræt og
bevægelse kan tænkes ind i alle relevante anlægsprojekter, både renovering, ombygning
eller nybygning af eksempelvis skoler, institutioner, bosteder, ældrecentre og naturligvis
idrætshaller. Herunder hvordan der proaktivt kan undersøges alternative muligheder for
at rejse kapital til anlægsinvesteringer på halområdet via eksempelvis eksterne fonde.”

Handicappolitik
Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Ingen
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