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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 4

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 5

Budgetoplæg 2015-2018
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den
22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til
forbedringer på 1 % af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.
Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.
Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på
fremlæggelse på budgetseminar 26.-27. juni 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Økonomichefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
022133-2013

Sag nr. 6

Orientering om Kulturpuljen 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Kultur- og fritidssekretariatet giver her en status og orientering om fordelingen
af tilskud fra Kulturpuljen pr. 5. februar 2014.
Puljemidler 2014

756.395 kr.

Overskud fra 2011

213.000 kr.

Puljemidler i alt

969.395 kr.

Disponerede midler 2014
Trykt kulturkalender, lokalavisen

106.000 kr.

Kultunaut. Elektronisk kalender

31.500 kr.

Andet (fx Skjelskør vedligehold)

8.000 kr.

Kulturpris

25.000 kr.

KulturMetropolØressund

70.000 kr.

Reserveret underskudgaranti (Slangerup Scenen)

12.500 kr.

Godkendte ansøgninger under 15.000
kr. *

16.000 kr.

I alt

269.000 kr.

Puljemidler til rådighed pr 5.
februar 2014

700.395 kr.

u/kulturmoms **

702.395 kr.

Indtil videre er der indkommet syv ansøgninger til Kulturpuljen til behandling,
herunder tre på under 15.000 kr. Det samlede beløb for ansøgninger er:
127.000 kr. = 116.840 u/ kulturmoms.

*2000 kr. underskudsgaranti, Viking Cup. 10.000 tilskud til koncert, Fabrikken
Skibby og 4.000 tilskud til udstilling Frederikssund Kunstforening.
** ”Kulturmoms” er ca. 8 % og dækker over et skøn for, hvor stor en del af
tilskuddet, der går til momsafløftede udgifter.
Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
022161-2013

Sag nr. 7

Snake City Jazzfestival 2014 - ansøgning om underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Snake City Jazzfestival 2014 søger om underskudsgaranti på 30.000 kr.
Festivalen finder sted den 21. - 24. august 2014 i Slangerup. Programmet for
2014 er tilgængeligt på hjemmesiden: www.snakecityjazzfestival.dk og består
af 15 programpunkter.
Koncerterne afvikles i festivalteltet, på biblioteket, i Slangerup Bio og Slangerup Kirke.
Målgruppen er alle kommunens borgere - børn og voksne.
Der er opstillet et samlet budget, der går i 0.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Ansøgningen om underskudsgaranti på 30.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Snake City Jazzfestival 2014 - ansøgning om underskudsgaranti

Journal nr.:
001151-2014

Sag nr. 8

MuWi - Musik på Willumsen - Ansøgning om tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
MuWi søger om tilskud på 16.000 kr. til fire reliefkoncerter i 2014. Koncerterne
afholdes den 19. januar, 16. marts, 21. september og 16. november i Reliefsalen på J.F. Willumsens Museum.
Formålet er at fremme interessen for den levende musik igennem afholdelse
af koncerter på J.F. Willumsens Museum og evt. andre steder i Frederikssund
Kommune.
Målgruppen er borgere i Frederikssund Kommune, som interesserer sig for
levende musik - både klassisk og nyere. Målgruppen er også de, herunder
unge, der fascineres af kombinationen af musik og billedkunst.
Der afholdes fire koncerter, principielt tre klassiske og en en jazzkoncert. Koncerterne er så vidt muligt tænkt ind i en dialog med Det Store Relief til inspiration for musikere såvel som publikum.
Foreningen forventer ca. 60 deltagere pr. koncert
Foreningen, MuWi, har opstillet et budget, der med evt. tilskud fra Kulturpuljen går i 0.
Foreningens sidst godkendte regnskab viste en egenkapital på 283,41 kr.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Ansøgningen om tilskud på 16.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget bevilliger et tilskud på 12.000 kr.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Bilag:
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MuWi ansøgning om tilskud

Journal nr.:
001204-2014

Sag nr. 9

Hornsrock Musikfestival ansøgning om
underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Foreningen Hornsrock Musikfestival søger om underskudsgaranti på 30.000 kr.
til Hornsrock Musikfestival 2014.
Formålet med foreningens arbejde, som kulminerer på den årlige amatørmusikfestival, er at skabe rammer om kulturelle aktiviteter, hovedsagligt musik,
der skaber interesse og opbakning omkring det lokale musikliv. Omkring 30
orkestre og musikere optræder over tre dage. De fleste er lokale, men også
bands fra andre dele af landet, Sverige og Tyskland har optrådt.
Udover musikken er festivalerne en platform for kreative aktivitetstilbud for
børn. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Musikskolen, spejdere,
kunstnere og andre lokale foreninger.
Siden 2012 har Hornsrock samarbejdet med foreningen Det Blå Rocktog, en
kulturforening for udsatte børn og unge, som optræder i løbet af festivalen.
Målgruppen er børn, unge og voksne. Deltagertallet ligger på omkring 1300.
Festivalledelsen har opstillet et budget med forventede indtægter på 145.000
kr. og udgifter på 138.969 kr.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Ansøgningen om underskudsgaranti på 30.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Bilag:
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Hornsrock Musikfestival 2014 ansøgning underskudsgaranti

Journal nr.:
001158-2014

Sag nr. 10

Sommeraktiviteter 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Kultur og Fritid søger Fritidsudvalget om en budgetramme på 50.000 kr. til
videreførelse af Sommeraktiviteter.
Sommeraktiviteter er en bred vifte af oplevelsestilbud, der tilrettelægges med
og afholdes af centrale samarbejdspartnere – fx museerne, foreninger, kulturhuse, bibliotekerne m.fl.
Sommeraktiviteterne skal sikre, at børn i alderen 9-13 år har mulighed for en
indholdsrig sommerferie - også selvom de ikke skal på ferie.
Aktiviteterne samles i et fysisk, trykt katalog samt et digitalt, som distribueres
via skoleintra samt kommunens hjemmeside.
Derudover trykkes plakater, som formidles hos afsenderne af aktiviteter samt
centrale steder i Frederikssund Kommune.
Sommeraktiviteter 2014 vil være en videreførelse af de to foregående år. Sidste år deltog mere end 400 børn fra Frederikssund Kommune.
Målet er, at aktiviteterne på sigt forankres hos kulturhuse, foreninger mv. for
at opnå yderligere bredde i viften af tilbud. Aktiviteterne markedsføres samlet,
og gevinsten for kulturinstitutioner og foreningerne er muligheden for at udbrede kendskabet til egne aktiviteter mhp. at få flere brugere fordelt over året.
Fritidsudvalget vil blive orienteret om sommerens aktiviteter i efteråret 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Ansøgningen om en budgetramme på 50.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
001882-2014

Sag nr. 11

Tids- og handleplan for arbejdet med
en ny Fritidspolitik
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune skal have en ny Fritidspolitik. Det skal være en politik, der afspejler borgernes værdier – og indfrier de forventninger og forhåbninger borgere i Frederikssund har til det gode (fritids) liv.
Arbejdstitlen for den nye Fritidspolitik er: Det levede (fritids) liv – fritid, idræt,

kultur og byrum.
Drømme og krav er forskellig fra person til person, og en persons behov ændres ofte i takt med skift i livsfaser. Det sker fx, når man går fra at være ung
til at blive forældre, eller når man går fra at være uafhængig ældre til at have
brug for hjælp og måske endda flytter på plejehjem.
Formålet med at arbejde med livsfaser er at undersøge og siden at understøtte de ønsker og behov, der er hos borgeren igennem livet. Der er i alt 6 livsfaser (de afhængige børn, de uafhængige unge, de frie 1, forældrene, de frie 2
og ældre).
Det er væsentligt at få sat ord på, hvilke værdier Frederikssunds borgere
forbinder med det levede (fritids) liv. Hvad vil det sige at have et godt (fritids)
liv i Frederikssund – hvorfor har man lyst til at blive, flytte tilbage eller flytte
hertil?
Den overordnede metode for udviklingen af en ny Fritidspolitik er ”Laboratoriedialoger” – en metode, der skaber rum for dialog med og imellem borgere,
politikere, fagfolk, interesserede mv. – på tværs af køn, alder og etnicitet.
Dialogmøderne er åbne for alle, og det vil være tydeligt, hvilken kasket man
har på (borger, politiker, fagperson mv.), når man deltager.
Formålet er at få ny viden og indsigt i området fra brugerne og borgernes
side. En viden som skal bruges til at udvikle en politik, der afspejler lokalmiljøet/kommunen.
Der planlægges fem dialoglaboratoriemøder, som alle ledes af 2 af kommunens egne konsulenter med viden og erfaring fra denne arbejdsform.
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Resultaterne fra dialogmøderne vil blive samlet i et inspirationskatalog og vil
sammen med generel og forskningsbaseret viden danne baggrund for udviklingen af konkrete indsatsområder, konkrete handlemuligheder samt en overordnet politik på området.
Forud for opstart af laboratoriedialogmøderne vil Fritidsudvalget udvikle korte
beskrivelser af, hvad man politisk tænker væsentligt indenfor den fem livsfaser. Disse tanker vil blive offentliggjort forud for laboratoriedialogmøderne og
vil derfor kunne danne baggrund for og give inspiration for de samtaler, som
kommer på disse møder.
Der er udarbejdet følgende foreløbige tidsplan for forløbet:
5. februar

Tids- og handleplan præsenteres for Fritidsudvalget

5. marts

Beskrivelser og indhold i de 5
livsfaser drøftes og godkendes
af Fritidsudvalget

5. marts

Formål og proces præsenteres
for samarbejdsorganisationer

Samarbejdsorganisationerne
inviteres til at komme med
inputs og sparring på den
foreslåede proces

april

Laboratoriedialog 1

De uafhængige unge (13-19
år)

april

Laboratoriedialog 2

De uafhængige unge (ca. 2029 år) og de uafhængige
ældre (ca. 50-70/80 år)

maj

Laboratoriedialog 3

De afhængige – forældre (ca.
30-50 år)

maj

Laboratoriedialog 4

De afhængige børn: (ca. 0-12
år)

juni

Laboratoriedialog 5

De afhængige ældre (ca. 80 –
år)

juni –
august
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Opsamling på inputs

3. september

Status og viderearbejde (Fritidsudvalget)

Præsentation resultater +
diskussion af ønske indsatsområder samt politikformulering

5. november

Resultat Fritidsudvalget

Præsentation af Politik og
Handleplan/inspirationsoplæg

Af vedhæftede bilag fremgår den projektorganisation, der er tilknyttet projektet. Ud over en styregruppe, som består af Fritidsudvalget nedsættes der en
arbejdsgruppe, samt en referencegruppe med deltagelse af fritidsområdets
ledere samt repræsentanter for de samarbejdsorganisationer der er på området. Referencegruppens arbejde består i at medvirke til at kvalificere arbejdsgruppens oplæg til styregruppen, samt at sikre områdernes opbakning og
aktive deltagen i processen. Når der har været afholdt første møde i referencegruppen udvides ovennævnte tidsplan med en mere præcis tidsplan- og
handleplan.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Arbejdet med den nye Fritidspolitik igangsættes efter den skitserede
plan og med den foreslåede tidsramme.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Organisationsdiagram ny fritidspolitik

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 12

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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