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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 53

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Godkendt.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 54

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Valg af plakat til Aprilfestivalen 2015.

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Orientering om arbejde med etablering af idrætsfacilitet til fodbold i Dalby.
Orientering om klage over støjgener fra fodboldanlæg.
Orientering om Murmal.
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Journal nr.:
013622-2014

Sag nr. 55

Brugerundersøgelse bibliotekerne i
Frederikssund Kommune 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I april måned foretog Frederikssund Bibliotekerne en tilfredshedsundersøgelse
blandt bibliotekets brugere. Undersøgelsen vedhæftes sagen som bilag.
Undersøgelsen blev foretaget af firmaet Moos-Bjerre, og i alt har 16 biblioteker
deltaget.
Der er indkommet 1083 besvarelser fordelt med 551 besvarelser fra Frederikssund, 243 fra Slangerup, 153 fra Jægerspris og 136 fra Skibby.
Rapporten er lavet, så der kan trækkes resultater fra de enkelte afdelinger, da
det giver biblioteket mulighed for at anvende resultatet målrettet og konkret.
Rapporten, Bibliometerrapport 2014, er en temperaturmåler, som med udgangspunkt i biblioteksloven måler bibliotekets værdi og effekt for brugerne på
14 forskellige områder. Det er områder som service, viden, samfundsværdi,
kultur, tilgængelighed, digitale tilbud og fordybelsesrum.
Udover denne rapport er der lavet en benchmarkanalyse, hvor Frederikssund
Bibliotekerne sammenlignes med 15 andre biblioteker.
I denne benchmark har Frederikssund Bibliotekerne opnået en score på 6,1 ud
af 10 mulige, hvilket svarer præcist til gennemsnittet.
Det bibliotek, der er bedst placeret, har en score på 6,6.
Bag tallene fra Frederikssund gemmer sig markante forskelle på de fire afdelinger: de tre lokalbiblioteker ligger over gennemsnittet med Skibby som højeste score med 6,5, mens Frederikssund ligger under med 5,8. En af årsagerne
til denne placering er oplevelsen af biblioteksrummet, hvor Frederikssund har
2,8 i score for fordybelse, har Skibby 4,7. Når det drejer sig om biblioteket
som sted for børnefamilier har Frederikssund 5,9 og Slangerup 6,9. Det samme gør sig gældende med hensyn til tilgængelighed til bibliotekets ydelser,
hvor Frederikssund ligger på 5,2 og de tre lokalbiblioteker fra 5,8 til 6,4.
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Brugerne i alle afdelinger er til gengæld enige om, at biblioteket har stor samfundsværdi, at der ydes god service, og at personalet er professionelt og har
en stor viden. På disse områder får biblioteket høj score fra 8,0 til 8,4.
Der er ligeledes enighed om, at bibliotekets hjemmeside ikke er tilfredsstillende, men det rådes der bod på i løbet af efteråret 2014, hvor bibliotekets nye
hjemmeside lanceres.
Tilfredshedsundersøgelsen vil fremover danne grundlag for indsatsområder de
næste år.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Orientering givet.

Bilag:

Bibliometerrapport Frederikssund Bibliotekerne 2014
brugerundersøgelse biblioteker fordelt lokalt
Frederikssund Biblioteker Benchmark 2014
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Journal nr.:
010307-2014

Sag nr. 56

Orientering om arbejdet med planlægning af Aprilfestivalen 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I 2013 besluttede Byrådet, at Frederikssund Kommune skulle være vært for
Børneteaterfestivalen i april 2015. Festivalen har siden skriftet navn til Aprilfestivalen – men er dog fortsat verdens største børneteaterfestival.
Arbejdet med at forberede Frederikssund Kommunes værtskab for festivalen
er i fuld gang, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle
fagområder i Frederikssund Kommune.
Arbejdsgruppen har opstillet tre overordnede mål for Frederikssunds værtskab, som skal sikre, at festivalen kommer mange til gode og får et før-underefter liv.
De tre mål er:


Teater som dannelseskompetence.



Frederikssund – en levende by.



Det gode værtskab.

De tre mål er uddybet i bilaget.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Orientering givet.
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Bilag:
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Bilag til orientering om Aprilfestivalen 2015

Sager til behandling

Journal nr.:
013556-2014

Sag nr. 57

Samarbejdsprojekt mellem Dalby IF og
Solbakkeskolen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Dalby Idrætsforening ansøger om medfinansiering af et samarbejdsprojekt
mellem lokal forening og skolen i relation til Folkeskolereformen.
Projektets formål er at give eleverne mulighed for at dyrke og kombinere deres idræt, som bygger på lyst og engagement, med skolegangen og derved
styrke deres idrætslige og faglige udvikling.
Der ansøges om medfinansiering til materialer, vedligeholdelse og lønudgift i
opstartsfasen.
Puljen udgør 160.000 kr. Der ansøges som 50.000 kr. til formålet.
Sagen er sendt i høring i Uddannelsesudvalget. Høringssvar vil foreligge på
mødet.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse forventes at foreligge på mødet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Uddannelsesudvalget høringssvar: Uddannelsesudvalget ser projektet som et
positivt bidrag til målet om den åbne folkeskole og skole/foreningssamarbejdet
i skolereformen.
Sagen er udsat til decembermødet i Fritidsudvalget.
Fritidsudvalget ønsker i 2014 at anvende Idrætsaktivitetspuljen til at under-
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støtte foreninger, der samarbejder med folkeskoler i Frederikssund Kommune
til implementering af skolereformen. Foreningerne opfordres til at fremsende
ansøgning til puljen. Administrationen vil orientere Idrætsforeninger og skolerne om tidsfrister for ansøgninger.
Bilag:

dalbyfolderfodbold(endelig pub)
dalbyfolderhåndbold(endelig pub)
Projektbeskrivelse-opsamling
Ansøgning til Fritidsudvalgets Idrætsaktivitetspulje
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Journal nr.:
011064-2014

Sag nr. 58

Talentcenter - ansøgning om støtte
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Forenede Boldklubber (FFB), der er et klubsamarbejde mellem
Frederikssund Idræts Klub (FIK) og ORI-Fodbold inden for børne- og ungdomshold, søger om tilskud til talentcenterarbejde i samarbejde med FC Nordsjælland.
Talentcentret tjener flere formål bl.a. at give unge fodboldtalenter bedre forhold i nærområdet samt holde på de unge talenter. Arbejdet indeholder bl.a.
træning af talenterne med 2 trænere fra FC Nordsjælland her i Frederikssund.
Frederikssund Forenede Boldklubber betaler 60.000 kr. årligt til FC Nordsjælland for samarbejdet og har derudover udgifter til egne trænere, bolde og
øvrige rekvisitter.
Frederikssund Forenede Boldklubber søger Frederikssund Kommune om tilskud
på 75.000 kr.
Frederikssund Kommune har ikke tidligere støttet tilsvarende elite- eller talentcenterarbejde.
Retningslinjerne for tilskud på det folkeoplysende område giver umiddelbart
ikke mulighed for en sådan støtte, og alle tilskud for 2014 er udbetalt på nuværende tidspunkt. Folkeoplysningsudvalgets medlems- og aktivitetstilskud
udbetales til godkendte folkeoplysende foreninger, hvilket klubsamarbejdet
FFB ikke er. De to klubber, FIK og ORI, er hver især godkendt som folkeoplysende foreninger.
§ 7 i 'Lov om eliteidræt', der sætter rammerne for Team Danmarks arbejde,
giver kommunerne mulighed for at støtte eliteidræt således:
"§ 7. Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er
tale om egentlig erhvervsvirksomhed."
FFB henviser i ansøgningen til et tilsvarende projekt, der har opnået tilskud fra
Slagelse Kommune. Eliteprojektet i Slagelse drives af Slagelse Boldklub og
Idrætsforening i samarbejde med Slagelse Kommune og erhvervslivet. Fokus
på ungdomsarbejdet dér er blevet større efter FC Vestsjælland er rykket i Superligaen. Slagelse Kommune har i sin Fritidspolitik opstillet mål om, at Slagelse Kommune skal være et kraftcenter på idrættens område.
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Det foreslås, at Fritidsudvalget drøfter ansøgningen, der vedlægges som bilag.
Ansøgningen er sendt til Idrætsrådet til udtalelse.
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. Udvalget tager stilling til ansøgningen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Ansøgningen afvist da Idrætsaktivitetspuljen for 2014 ønskes anvendt til foreninger, der samarbejder med folkeskolerne i Frederikssund Kommune om
implementeringen af den nye skolereform.
Fritidsudvalget er positiv over for talentudvikling/eliteidræt, men ønsker at
afvente den kommende Fritidspolitik og efterfølgende konkretiseringer inden,
der afsættes/disponeres midler.

Bilag:
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Ansøgning

Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 59

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:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. februar 2014
Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. marts 2014
Drøftet.
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Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 09. april 2014
Drøftet.
Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Drøftet.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 04. juni 2014
Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 13. august 2014
Drøftet.
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