Udvalget for Kultur & Fritid
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KF - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Godkendt
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)
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KF - Temadrøftelse med Billedkunstrådet 2019
20.04.00.I00

19/10825

Åben sag

Resumé
Kl. 18.00 – 18.30 – Årlig status fra Billedkunstrådet
Lejre Billedkunstråd deltager på mødet og giver status for årets arbejde. Der bliver
herefter mulighed for at drøfte Billedkunstrådets arbejde.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status fra Billedkunstrådet tages til efterretning

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Taget til efterretning.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Billedkunstrådet i Lejre Kommune er nedsat for perioden 2018-2021 og består af
følgende:
Formand Henrik Bruun, billedkunster
Næstformand Claus Jørgensen, udvalgsformand, Kultur & Fritid
Vivi Holm, formand for Lejre Kunstforening
Olaf Manske Andersen, kunstner
Dorte Philipsen, kunstkyndig, galleriejer
Billedkunstrådet sekretariatsbetjenes af administrationen, Center for Kultur & Fritid.
Læs mere om Billedkunstrådets arbejde her

Bilag:
1 Åben Billedkunstrådet. - dialogpræsentation med noter.pdf

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

98875/19
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KF - Henvendelse fra Sporlaug, Oplevelsessti i Bidstrupskovene
04.00.00.G01

19/6244

Åben sag

Resumé
Det Hvide Spor Sporlaug har henvendt sig med et forslag om opbygning af en
oplevelsessti for alle i Bidstrupskovene, Hvalsø samt en ny indgang inkl. P-plads til
skoven fra Roskildevej.
Sporlauget beder om en positiv interessetilkendegivelse fra Lejre Kommune til brug for
fondsansøgninger til projektet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Lejre Kommune giver en positiv interessetilkendegivelse til projektet under
forudsætning af, at der findes en løsning vedr. placering af parkeringsplads.
2. at tilkendegivelsen gives under forudsætning af, at der indgås en
partnerskabsaftale med Sporlauget, Naturstyrelsen og Nationalparken, hvor
parternes roller og forpligtelser er præciseret, herunder også økonomien ved
anlæg og drift af Oplevelsessporet

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingerne anbefales med tilføjelse af, at Lejre Kommunes eventuelle medfinansiering
behandles når der foreligger endeligt projekt.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Oplevelsessti
Sporlauget argumenterer for, at det nuværende mountainbikespor (Det Hvide Spor) i
Bidstrupskovene er et attraktivt og anvendt sted for montainbikere og løbere.
Da det nuværende mountainbikespor er teknisk krævende, er det ikke egnet for børn,
ældre eller begyndere på cykel. Det nuværende mountainbikespor er heller ikke et godt
sted at vandre, da cykler og fodgængere ikke kan passere sikkert forbi hinanden. Derfor
ønsker Sporlauget at etablere en ny, mere tilgængelig, oplevelsessti i Bidstrupskovene,
hvor både gående og cyklister kan færdes sammen i naturen.
De anlagte grusveje i Bidstrupskovene krydses, men indgår ikke i oplevelsesstien. Stien
vil krydse Skjoldungestien, så brugerne kan kombinere de to stier. Den nye sti
planlægges udført i etaper, så de første strækninger kan tages i brug, så snart de er
etablerede.
P-plads
Sporlauget ønsker at lave en ny indgang til Bistrupskovene, da p-pladsen ved Skovvej
ofte er fyldt. Lauget peger på et areal ved Roskildevej 32.
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Ejendommen ejes af et privat selskab. Området er tidligere lossepladser, som i den
vestlige del nu er beplantet og i den østlige del er drænet. Der er dog stadig forurening
at tage hensyn til. Blandt andet er der på en del af arealet konstateret en stor
gasproduktion. Administrationen anbefaler derfor ikke, at der etableres parkeringsplads
på nuværende tidspunkt, da gasudsivningen kan udgøre et potentielt problem for en
arealanvendelse, som bl.a. omfatter kørsel med og parkering af varme biler.
Administrationen anbefaler desuden, at den skitserede bål-/ shelterplads etableres inde i
skoven.
Den østlige del af arealet er kortlagt som en forurenet lokalitet. Region Sjælland har
diverse boringer placeret på arealet og bruger desuden arealet som et forsøgsområde,
hvor forskellige virksomheder kan udføre forsøg med rensning af grundvand. Region
Sjælland skal godkende ændrede arealanvendelser på kortlagte arealer. Region Sjælland
vil kræve, at der ikke lægges faste belægninger ud i området, da der til enhver tid skal
kunne ske gennemgravninger i området, og anlæg ikke må kunne fordyre regionens
arbejde.

Bilag:
1 Åben Projektplan_oplevelsessti_bidstrupskovene_240919.pdf
2 Åben Om alternativ indgang til Storskoven
3 Åben Kort over arealet

78863/19
86987/19
86997/19

Udtalelser
Naturstyrelsen har meddelt, at de gerne indgår i et partnerskab med Lejre Kommune,
Nationalpark Skjoldungernes Land og mountainbike-klubben om sporet under
forudsætning af, at der indgås en partnerskabsaftale, hvor bl.a. parternes roller og
forpligtelser er præciseret, herunder fordelingen af den økonomiske byrde og
retningslinjer for anlæg og skilte. Naturstyrelsen kan ikke forpligte sig til at bidrage
økonomisk - udover mindre opgaver i forbindelse med stiens anlæg og vedligeholdelse.
Nationalpark Skjoldungernes Land er også positive overfor projektet blandt andet, fordi
de ser en stor udfordring på længere sigt i at få forbedret infrastrukturen omkring
Bidstrupskovene, herunder forbedrede parkeringsforhold. Det er en forudsætning for
Nationalparkens økonomiske støtte til projektet, at projektet opnår den øvrige
finansiering.
Region Sjælland er positive overfor projektet og et muligt samarbejde, men bakker op
om Lejre Kommunes anbefalinger om ikke at etablere p-plads eller lignende på arealet på
nuværende tidspunkt.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at projektet er gennemarbejdet og interessant og kan give
endnu flere, og måske nye, brugergrupper mulighed for at komme ud i naturen i Lejre
Kommune. Projektet har sammenhæng til indsatser, som Lejre kommune allerede har
iværksat, herunder Bevæg dig for Livet og Cykling uden alder.
Der er i dag en udfordring med indgangen til Bidstrupskovene fra Hvalsø, både
sikkerhedsmæssigt og kapacitetsmæssigt. Etablering af en ny indgang vil kunne afhjælpe
nogle af disse udfordringer.
Administrationen anbefaler dog ikke, at det omtalte areal inddrages i planlægningen af
sti og p-plads på nuværende tidspunkt pga. udfordringen med gasudsivning.
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Handicappolitik
Sporlauget ønsker, at stien skal kunne bruges af mange brugergrupper, herunder
gående, ældrecenterets rickshaws osv.

Økonomi og finansiering
Lejre Kommunes eventuelle økonomiske bidrag til projektet tages op, når projektet har
fundet den fornødne finansiering via fonde osv. Lejre Kommune forpligter sig ikke
økonomisk med denne tilkendegivelse. Hvis der bliver et ønske om bidrag fra Lejre
Kommune, vil dette blive forelagt politisk
Projektets budget
Etablering af spor
Etablering af p-plads
Etablering af Bålhytte, shelter, skiltning mv.
Total

2.966.500 kr.
280.580 kr.
706.300 kr.
3.953.380 kr.

Administrationens umiddelbare vurdering er, at budgettet til anlæggelse af P-plads lyder
lavt i sammenligning med anlæggelse af andre p-pladser i kommunen. Administrationen
skønner, at hvis der skal etableres en p-plads med samme kapacitet som den nuværende
p-plads ved Skovvejen ved indgangen til Bidstrupskovene, vil udgifterne til en sådan pplads beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr.
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KF - Frigivelsessag - Nationalparkpulje 2019 - Forprojekt
formidlingsindsats omkring Gl. Lejre
01.05.00.G01

19/7835

Åben sag

Resumé
I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsår, blev der afsat 500.000 kr.
årligt i perioden 2017-2020 til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark
Skjoldungernes Land.
Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 450.000 kr. til Nationalparkpuljen til aktiviteter
og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. KB tiltrådte den 29.
oktober 2019 at meddele anlægsbevilling på 205.000 kr. til aktiviteter i 2019. Der er
således et udisponeret beløb i Nationalparkpuljen på 245.000 kr.
I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt der kan meddeles anlægsbevilling på
200.000 kr. til et forprojekt om en forøget formidlingsindsats i området omkring Gl. Lejre
i samarbejde mellem Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land samt Roskilde
Museum (ROMU)

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til projekt om en
formidlingsindsats i området omkring Gl. Lejre
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på i alt
450.000 kr., hvoraf der resterer udisponeret beløb på 245.000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingerne anbefales.
Udvalget bifalder initiativet og at alle de relevante parter i området samarbejder.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i Nationalparkplanen 2017-2023 har Lejre Kommune og Nationalpark
Skjoldungernes Land samarbejdet om flere projekter.
Sagnlandet Lejre åbner i maj 2020 en unik rekonstruktion af den største af de
kongehaller, arkæologer har fundet ved Gl. Lejre. Dette er en unik mulighed for også at
åbne dørene til og formidle den autentiske historie om Gl. Lejre som et magtcentrum,
hvor Danmark blev til i sen jernalder og vikingetid.
Nationalpark Skjoldungernes Land og ROMU/Lejre Museum ønsker at igangsætte et
arbejde i 2019, der indeholder 2 spor: Nye arkæologiske udgravninger ved Gl. Lejre og
en større, ambitiøs formidlingsindsats. De har udarbejdet et idékatalog over mulige
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indsatser, der både på kort og længere sigt kan skabe nyt liv og tilgængeliggøre
fortællingerne for en bredere målgruppe. (Se vedlagte præsentation)
Det er Nationalparken og ROMU´s ønske at igangsætte disse aktiviteter, samt danne
afsæt og interesse for et større projekt, der både tager sigte på at skaffe ny og bedre
viden gennem nye udgravninger ved Gl. Lejre, nye muligheder for folkeoplysning og
fællesskaber, samt læringsmaterialer og formidling, der kan nå ud til flere
brugergrupper.
Aktiviteterne, der indgår i forprojektets budget for 2019, er:
Podcast
Lyden af magten fra Gl. Lejre lige i øregangen. En serie i fem afsnit om Gl. Lejres
historie, produceret af branchens bedste, med kryds mellem sagn og virkelighed fanger
nyt publikum og øger tiden, som bruges på sagen.
Sociale medier
Viral udbredelse af video-fortællinger med fund. Der skabes en serie på 14 videoer a 2
minutter, som fortæller centrale historier med fund og fakta fra de autentiske lokaliteter i
Gl. Lejre – og krydsklip til rekonstruktioner. Videoer stilles til rådighed for alle aktører i
projektet. Skaber ekstra synlighed og interesse – og formidler samtidig central viden.
Projektmodning
Førende arkæologer anslår, at under 20 procent af det historiske Gl. Lejre er udgravet.
Der forestår en stor opgave med at finde ny viden og grave den resterende historie frem
i området. Et pilotprojekt med forundersøgelser, fortrinsvis med non-destruktive
metoder, vil afdække, hvor et fremtidigt, ambitiøst og dokumenterende
udgravningsprojekt bedst kan sættes ind.
Projektmodningens formål er udvikling af en projektidé, gennemarbejdning af
projektmateriale samt kontakt til interessenter og fonde.
Skiltning
Lettere at finde rundt – mere viden i landskabet. Med ny og tydelig skiltning til
fortidsminderne bliver det let for besøgende, turister og borgere hurtigt at finde rundt og
danne sig et overblik. Fortidsminderne og landskabet skal formidles bedre. Der skal
sikres bedre Way-finding mellem Sagnlandet og Gl. Lejre.
AV-udstyr
Lejre Museum planlægger allerede en pop up-udstilling med fund relateret til
Kongehallen i 2020. Det vil være oplagt i tilknytning hertil med hjælp fra AV-udstyr at
samle podcast, videoer, AR/VR-løsninger, projektioner, oversigter, opgaver mv., så
besøgende får en nem og autoritativ indgang til hele det oprindelige univers i tæt samspil
med fund og genstande.
Lejre Kommune indgår som del af styregruppen for forprojektet.
Der ønskes midler i 2019 til:
Podcast
Video/SoMe
Projektmodning
Skiltning, del 1

50.000
40.000
60.000
25.000

AV-udstyr, udst.
I ALT

25.000
200.000
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Bilag:
1 Åben Bilag - forprojekt vedr. formidlingsindsats omkring Gl. Lejre.pptx

90609/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det foreslåede forprojekt, med baggrund i det fremsendte
idékatalog, opfylder formålet med puljen.

Handicappolitik
Sagen medfører ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Der er i det oprindelige budget 2019 afsat 500.000 kr. til Nationalpark-puljen. Der er
anvendt 100.000 kr. til udviklingsplan for Skjoldungestierne, og der er overført et
mindreforbrug på 50.000 kr. fra 2018. Puljen for 2019 er derfor som udgangspunkt på
450.000 kr.
Med udmøntningen af midler fra puljen på i alt 205.000 kr. udestår udisponeret beløb på
245.000 kr. Med den anbefalede udmøntning af 200.000 kr. til forprojekt for
formidlingsindsats i området omkring Gl. Lejre, er det udisponerede beløb i 2019 på
45.000 kr.
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KF - Befordringsgodtgørelse til Folkeoplysningsudvalget
00.22.00.Ø00

15/7641

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har længe ønsket, at der bliver mulighed for at udbetale
befordringsgodtgørelse til udvalgets medlemmer ved deltagelse i udvalgsmøder,
arbejdsgruppemøder m.v.
Folkeoplysningsudvalget har også ønsket, at der udbetales mødediæter til udvalgets
medlemmer ved deltagelse i arbejdsgruppemøder m.v.
Baggrunden for ønsket er, at der, specielt for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget,
bosiddende i den nordlige del af kommunen, er en del udgifter forbundet med kørsel i
forbindelse med møder i Folkeoplysningsudvalget samt møder i underliggende
arbejdsgrupper m.v.
Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om og i hvilket omfang, der skal udbetales
kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder samt
ved deltagelse i arbejdsgruppemøder m.v. Desuden skal der tages stilling til, om der skal
udbetales mødediæter ved deltagelse i arbejdsgruppemøder m.v.

Indstilling
Direktionen indstiller:
 at der fremover gives mulighed for kørselsgodtgørelse til medlemmerne af
Folkeoplysningsudvalget ved deltagelse i de ordinære møder i
Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling
Nuværende forhold
Efter folkeoplysningslovens § 40, stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde
medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i kommunestyrelsesloven.
Da loven udtrykkeligt siger ”kan”, er det således valgfrit, om Kommunalbestyrelsen
ønsker at yde medlemmerne kompensation – og det kræver en aktiv beslutning.
I henhold til de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget, vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, udbetales der diæter ud fra regler fastsat af staten. Der udbetales
ikke befordringsgodtgørelse til udvalgets medlemmer, og der udbetales ikke diæter til
øvrige møder i relation til Folkeoplysningsudvalget.
Styrelsesloven beskriver ud over de stående udvalg, kun nedsættelse af særlige udvalg,
men ikke, at disse modtager diæter og befordringsgodtgørelse.
Andre udvalg i Lejre Kommune
Der gives mødediæter for ordinære møder samt befordringsgodtgørelse til møderne i
hhv. Ældrerådet og Handicaprådet. Her er situationen imidlertid, at det direkte er anført i
retssikkerhedsloven (Ældrerådet) samt i bekendtgørelse om retssikkerhed
(Handicaprådet), at Kommunalbestyrelsen yder mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste
samt kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i disse råds møder.
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Der er således ikke noget i hverken lovgivning eller i forhold til øvrige udvalg af lignende
rådgivende karakter, der tilsiger, at Lejre Kommune har en forpligtigelse til at yde
befordringsgodtgørelse ifm. afholdelse af møder i Folkeoplysningsudvalget og heller ikke i
forhold til deltagelse i arbejdsgrupper m.v., ligesom Lejre Kommune heller ikke behøver
at yde diæter i forbindelse med deltagelse i arbejdsgrupper m.v.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingen anbefales.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Administrationens vurdering
Da der allerede i dag er en praksis for at udbetale befordringsgodtgørelse ifm. deltagelse
i møderne i hhv. Ældrerådet og Handicaprådet, vurderer administrationen, at det taler for
også at udbetale kørselsgodtgørelse ifm. deltagelse i de ordinære møder i
Folkeoplysningsudvalget.
Derimod vurderer administrationen ikke, at der skal ydes hverken befordringsgodtgørelse
eller mødediæter ifm. deltagelse i arbejdsgrupper m.v. Dels fordi det ikke er praksis i
øvrige udvalg i Lejre Kommune, dels fordi det er Folkeoplysningsudvalget selv, der
bestemmer, hvor mange arbejdsgrupper, de ønsker nedsat.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Det forventes, at det årlige beløb til kørselsgodtgørelse til medlemmerne af
Folkeoplysningsudvalget ifm. de faste møder i Folkeoplysningsudvalget beløber sig til ca.
6.000 kr.
Denne udgift afholdes af konto 1.10.13, Folkeoplysningsudvalgets diæter.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
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KF - Økonomi, Børnekulturprogramet Dronten, 5 kl. forløb
20.00.00.Ø34

19/10835

Åben sag

Resumé
Dronten – Lejre Kommunes børnekulturelle indsats søger jævnligt Statens Kunstfond om
Huskunstnerstøtte til kulturforløb i Dronten. Dette gøres for at geare det enkelte forløb
og gennemføre et kulturforløb, der giver børnene endnu mere tid til fordybelse i den
enkelte kunstart.
I denne sag skal der tages stilling til bevilling fra Statens Kunstfonds
Huskunsterstøtteordning på 103.500 kr. til gennemførelse af 5. klassesforløb.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -103.500 kr. i 2019 til
Dronten under bevilling 2.10.16 Børnekulturprogrammet Dronten
at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 103.500 kr. i 2019 til Dronten under
bevilling 2.10.16 Børnekulturprogrammet Dronten.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingen anbefales.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Huskunstnerstøtte ydes af Statens kunstfond og gives på baggrund af:
Et huskunstnerforløb involverer flere parter – kunstnere, pædagoger/lærere/formidlere
og børn/unge – i en skabende kunstnerisk proces i en institutionel ramme, hvor børn og
unge ikke til hverdag er vant til at møde professionelle kunstnere.
Dronten har søgt Statens Kunstfond og fået bevilget 103.500 kr. til Fortælleforløb til alle
5. klasser i 2019.
Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de
bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale
opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden,
og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i
forhold til de modtagne midler.
De forudsatte indsatser i 2019 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte
bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de
enkelte bevillingsskrivelser.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de anførte bevillinger kan anvendes til aktiviteter i
Børnekulturprogrammet Dronten i 2019.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2019 på 60.000 kr. pr. kulturforløb pr. år i skolen,
som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021.
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KF - Økonomi, Børnekulturprogrammet Dronten, 7. kl. forløb
20.00.00.Ø34

19/10831

Åben sag

Resumé
Dronten – Lejre Kommunes børnekulturelle indsats, søger jævnligt Statens Kunstfond om
Huskunstnerstøtte til kulturforløb i Dronten. Dette gøres for at geare det enkelte forløb
og gennemføre et kulturforløb, der giver børnene endnu mere tid til fordybelse i den
enkelte kunstart.
I denne sag skal der meddeles tillægsbevilling til modtaget støtte fra Statens Kunstfond
på 112.500 kr. via Huskunstnerstøtteordningen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -112.500 kr. i 2019 til
Dronten under bevilling 2.10.16 Børnekulturprogrammet Dronten
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 112.500 kr. i 2019 til Dronten
under bevilling 2.10.16 Børnekulturprogrammet Dronten.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingerne anbefales.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Huskunstnerstøtte ydes af Statens kunstfond og gives på baggrund af:
Et huskunstnerforløb involverer flere parter – kunstnere, pædagoger/lærere/formidlere
og børn/unge – i en skabende kunstnerisk proces i en institutionel ramme, hvor børn og
unge ikke til hverdag er vant til at møde professionelle kunstnere.
Dronten har søgt Statens Kunstfond og fået bevilget 112.500 kr. til Animationsforløb til
alle 7. klasser i 2019.
Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de
bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale
opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden,
og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i
forhold til de modtagne midler.
De forudsatte indsatser i 2019 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte
bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de
enkelte bevillingsskrivelser.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de anførte bevillinger kan anvendes til aktiviteter i
Børnekulturprogrammet Dronten i 2019.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2019 på 60.000 kr. pr. kulturforløb pr. år i skolen,
som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021.
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KF - Orienteringssager - december
00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé
A Status Lejrehallen
Lejrehallen er nu klar til brug. Se vedhæftede bilag til brugerne af hallen.
B Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Der har været afholdt møde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland den 7. november 2019.
Kulturminister Joy Mogensen har meddelt, at der arbejdes med etårige aftaler i 2020 ved
at forlænge de regionale kulturaftaler, der udløber i 2019, med et år.
Kulturgruppen besluttede den 19. juni 2019, at indsatsområder i Kulturregion Midt- og
Vestsjælland for en kulturaftale 2020-2023 er følgende:
 Børnene og de unges kulturregion (budget 2020 – 1,3 mio. kr.)
 Litteraturregion – produktion og præsentation (budget 2020 – 1,8 mio. kr.)
Lejre Kommune er tovholder på børnekulturdelen af det første indsatsområde, mens
Odsherred Kommune er tovholder på det samlede indsatsområde omkring
Litteraturregion. Den administrative følgegruppe arbejder videre med oplæg til
ungekulturdelen af det første indsatsområde med henblik på politisk fremlæggelse,
beslutning samt forankring.
Dagsorden og referat af Kulturgruppens møde den 7. november 2019 er vedlagt som
bilag til orientering.
C Orientering i øvrigt og status Bevæg dig for Livet
D Status vedr. Herslev Havn
Der er givet tilladelse til opsætning af 2 midlertidige grejcontainere ved siden af
sejlklubbens klubhus ved Herslev Havn.
Lokalplanarbejdet for Herslev Havn og strand forventes at blive igangsat i det kommende
kvartal.
E. Handicappolitik 2020-2025
På sit møde den 4. december 2019 behandler Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
høringsmateriale vedr. Handicappolitik 2020-2025. Politikken sendes herefter til høring i
Handicaprådet, DH-Lejre, Ældrerådet, Bruger og pårørenderåd (for de sociale tilbud til
borgere med udviklingshæmning og de sociale tilbud til borgere m. psykisk handicap)
samt Lejre Kommunes borgerrådgiver.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Taget til orientering.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Bilag:
1 Åbe
n

Bilag - Mail til brugere vedr.Ibrugtagning af hal og multisale, Allerslev

97041/1
9
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n
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n
4 Åbe
n
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n
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Bilag - Referat og bilag fra Kulturgruppens møde den 7. november
2020 på Trelleborg - Samlet_referat___Kulturgruppen.pdf
Bilag - Tillægsaftale 2020 fra Kulturgruppens møde den 7. november
2020 på Trelleborg - bilag002-Punkt306-2019-269755-Bilag3062019-272722-(Kulturregionens_bør).pdf
Bilag - Litteratursatsning fra Kulturgruppens møde den 7. november
2020 på Trelleborg - bilag003-Punkt306-2019-269755-Bilag3062019-271346-(Litteratursatsning_).pdf
Bilag - Børn og unge-satsning fra Kulturgruppens møde den 7.
november
2020
på
Trelleborg
306_2019_277061_Version_2__tillægsaftale_2020_Kulturregion_Midt
___.pdf

88082/1
9
88084/1
9
88086/1
9
88087/1
9
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BU - Rammesætning af Røgfri Fremtid - implementering af ny
rygepoltik
81.34.00.P22

19/10960

Åben sag

Resumé
Økonomiudvalget besluttede den 16. januar 2019 at indgå partnerskab med og om Røgfri
Fremtid. Som partner har Lejre Kommune således tilsluttet sig en ambition om, at ingen
børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.
Udvalget besluttede efterfølgende den 20. marts 2019, at Lejre Kommune de næste to år
fokuserer på følgende målgrupper og situationer samt delmål:
 Børn og unge under 18 år i skoletiden, og unge når de er i ungdomsskole,
klubtilbud, musikskole mv. Målet er, at børn og unge ikke ryger i skoletiden og i
fritiden, mens de benytter kommunale tilbud.
 Borgere i alle aldre, når de anvender kommunale lokaler og/eller idrætsanlæg.
Målet er, at borgere ikke ryger i kommunale lokaler eller dertil hørende matrikler.
 Kommunens medarbejdere. Målet er, at den kommunale organisation er en røgfri
arbejdsplads.
Herudover vil der gennem den generelle sundhedsindsats, herunder
forebyggelsesindsatsen vedr. rygning (rygestopkurser m.v.) være et fokus på borgere
over 18 år.
Med afsæt i drøftelser i Hovedudvalget og en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse
fra relevante fagcentre er der nu udarbejdet udkast til ny rygepolitik, som dækker de tre
ovenfor nævnte målgrupper og situationer.
Udkastet sendes efter den politiske behandling til kommentering og høring blandt de
berørte målgrupper inden endelig politisk godkendelse af politikken.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udkast til rygepolitik sendes i høring
2. at sagen genoptages for endelig beslutning om rygepolitik og implementering i 1.
kvartal 2020

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Indstillingerne godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingerne anbefales.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)
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Sagsfremstilling
Administrationen har vurderet, at der med fordel kan udarbejdes en fælles
rammesætning og rygepolitik for de målgrupper og situationer, som Økonomiudvalget
besluttede at fokusere på de næste to år. Dette sikrer sammenhæng på tværs af
målgrupper/situationer.
Udkastet til rygepolitik er tilstræbt at være kort. Politikken tager derfor ikke højde for alle
tænkelige situationer. Forventningen er at politikken tolkes loyalt og respekteres uden at
skulle beskrive og forholde sig til alle tvivlstilfælde.
Udkastet til rygepolitik tager afsæt I formålet med Røgfri Fremtid. Politikken skal således
understøtte målet om at ingen børn eller unge under 18 år og færre end 5 % af den
voksne befolkning ryger I 2030. Politikken lægger derfor også en strammere linje end i
den gældende rygepolitik.
Når rygepolitikken sendes til kommentering og høring vil repræsentanter for målgrupper,
jf. Bilag 1, også blive bedt om at komme med forslag til hvordan implementeringen kan
understøttes, men det er et lokalt ansvar at sikre implementering.
Et af de centrale spørgsmål, som HU har drøftet, er om der skal besluttes fælles
retningslinjer for sanktioner, hvis rygepolitikken ikke respekteres.
Dette vil være et af de spørgsmål, der forventes at være synspunkter på i
høringsprocessen, hvorefter Hovedudvalget og direktionen igen vil drøfte det inden
endelig politisk forelæggelse af rygepolitikken.

Bilag:
1 Åben Rammesætning for Røgfri fremtid -bilag 1 ØU.docx

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Udgifter afholdes inden for de eksisterende budgetrammer herunder HU-puljen.

92050/19
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10. KF - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Fernisering Kunstcafeen den 13. januar 2020, afslutning af pilotprojekt mellem Udvalget
for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

