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1
Evaluering af Sommer- og efterårsferieaktiviteter 2011
.

På baggrund af planlægning og afholdelse af ferieaktiviteter i skolernes
sommerferie samt efterårsferie, har forvaltningen udarbejdet en evaluering af det
samlede forløb. Den samlede evaluering er vedlagt som bilag.
Som evalueringen viser, har sommerferieaktiviteterne været en stor succes og er
blevet taget godt imod af både kommunens foreningsliv, Ungdomskolen samt
forældre og børn. Efterspørgslen var stor i sommerferien, hvor mange hold hurtigt
blev overtegnet på første tilmeldingsdag. Der var et politisk ønske om, at
sommerferieaktiviteterne skulle fungere som et supplement til
fællespasningsordning i sommerferien på SFO og Klubområdet. Erfaring har dog
vist, at det især var aktiviteter i ydreugerne i sommerferien, der blev efterspurgt af
kommunens forældre og børn, hvor flere hold hurtigt blev overtegnet.
Midterugerne var mindre eftertragtede, hvor enkelte aktiviteter også blev aflyst. Det
anbefales derfor, at det tilstræbes, at tilbuddet er størst i ydreugerne.
Der har været en meget positiv tilbagemelding på, at aktiviteterne var af forskellige
dages varighed, så der var mulighed for at deltage i aktiviteter af kortere eller
længere varighed alt efter behov. Evalueringen viser, at det især er elever fra
indskolingsniveauet, der har gjort brug af aktivitetstilbuddet.
Efterspørgslen viste sig dog at være noget mere begrænset i efterårsferien, hvor det
også var svært at rekruttere aktivitetsansvarlige. Det skal dog bemærkes, at det ikke
tidsmæssigt var muligt at lave den samme indsats for rekruttering af deltagere til
efterårsferieaktiviteterne, som til sommerferieaktiviteterne. Børne- og
Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at tilbuddet afgrænses til kun at tilbydes i
sommerferien. Herudover kan følgende konklusioner og anbefalinger drages:
Tilbagemeldingen fra de aktivitetsansvarlige har været meget positiv, og
størstedelen har givet udtryk for, at de gerne stiller sig til rådighed i 2012. Dog er
der et ønske om, at hele processen sættes i gang tidligere. Derfor vil forvaltningen
ultimo december 2011 starte rekruttering til næste års ferieaktiviteter.
Fra deltagernes side har der vist sig at være et behov for et endnu bredere
aktivitetsudbud, der også indeholder kreative- og musiske tilbud, ligesom der har
været en efterspørgsel på aktiviteter inden for IT og teknik samt aktiviteter af
naturvidenskabelig karakter. Det har været svært at løfte opgaven inden for
kulturelle og kreative aktiviteter, da kommunen ikke har et særligt stort udbud af
kulturelle foreninger og institutioner. Skal denne opgave løftes, kan det derfor være
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nødvendigt at købe sig til denne opgave blandt eksempelvis professionelle. Det
betyder, at udgiften til gennemførelsen af en given aktivitet vil blive meget højere
end de resterende aktiviteter, hvilket også vil betyde en forholdsvis høj
deltagerbetaling. I relation til flere tekniske aktiviteter og aktiviteter inden for det
naturvidenskabelige område, vil forvaltningen forsøge at inddrage Ungdomsskolen
mere, samt forsøge at involvere klubber og foreninger på DTU samt Musikskolen i
næste års ferieaktiviteter.
Løsningen med at få tilmeldingsopgaven udført af ekstern aktør har fungeret fint,
og så længe opgaven IT-mæssigt ikke kan løses internt i kommunen, anbefales det,
at denne ydelse købes hos ekstern udbyder.
Afholdelse af ferieaktiviteterne er finansieret gennem den afsatte budgetramme
samt deltagerbetaling. Udgifter og indtægter fordeler sig således:
Indtægter
Budgetramme
Deltagerbetaling
Udgifter
Balance

475.920 kr.
250.000 kr.
225.920 kr.
-438.197 kr.
37.723 kr.

Overskuddet på de 37.723 kr. skyldes det fulde beløb var disponeret, men grundet
aflysning af flere aktiviteter i forbindelse med efterårsferieaktiviteterne blev det
ikke brugt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at sagen drøftes og det godkendes, at der
alene afholdes ferieaktiviteter i sommerferierne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Godkendtes, at der fremover alene afholdes ferieaktiviteter i sommerferien.
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2
Sponsoreret motions- og legeplads
.

Sagsfremstilling
Henrik Brade Johansen (R) ønsker en debat i Kultur- og Fritidsudvalget om,
hvorvidt udvalget er positive overfor, at en initiativrig borger sætter sig i spidsen
for en indsamling af sponsor- og fondsmidler til at betale for anlæg af en motionsog legeplads i et af kommunens naturområder, hvor der kommer mange både
motionister og børnefamilier.
Ifølge kommunens politik og retningslinjer for reklamefinansiering, der også
omhandler sponsorater, "kan kommunen i princippet modtage økonomisk støtte fra
enhver, der ønsker at yde et bidrag til forbedring af den offentlige service" .
Ønskes der i forbindelse med et sponsorat at opsættes synlige reklamer på
eksempelvis et legeredskab, må dette ikke henvende sig direkte til børn eller være
af stødende karakter for nogen brugere. Retningslinjer for reklamering på det givne
anlæg skal dog politisk afklares, inden indsamlingen af sponsormidler sættes i
gang.
Udgangspunktet er, at anlægsomkostningerne ved anlægget skal være
omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune, dog kan der komme udgifter
til anlægget efter etablering, hvorfor følgende forhold skal afklares politisk:
1. Hvem skal afholde udgifter til vedligeholdelse?
2. I hvilken grad vil/skal Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtiget til at
indkøbe nye redskaber ved redskabers nedbrud?
3. Hvem skal oppebære de forsikringsmæssige udgifter i tilfælde af tilskadekomst
ved brug af redskaberne?
Dette er alle forhold, der kan medføre driftsudgifter for Lyngby-Taarbæk
Kommune. Såfremt udvalget kan acceptere, at en borger står i spidsen for
indsamling af sponsormidler til anlæg, skal disse tre forhold afklares, inden
processen sættes i gang, og der skal findes en placering, der er mulig i relation til de
planmæssige forhold.
Til inspiration følger to eksempler fra henholdsvis Fredensborg kommune og et
samarbejde mellem Hillerød, Gribskov og Halsnæs kommune:
Fredensborg Kommune: Glenten Motions- og Legerum
Ideen bag motions- og legerummet er, at børn og voksne skal kunne være aktive
sammen. Det vil sige, de voksne skal kunne dyrke motion og samtidig være i

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 19-01-2012, s.7

kontakt med deres børn, som leger i samme anlæg. Anlægget er bygget op som en
cirkel, bestående af 12 motionsmoduler for voksne, med en legeplads for børn midt
i cirkelen. Informationsfolder til borgerne om projektet er vedlagt som bilag.
Det har været Fredensborg Kommunes mål, at motionsrummet med hensyn til
træningseffekt skal være et alternativ til et traditionelt fitnesscenter. Det vil sige,
installationerne er udfordrende og give mulighed for at træne alle de store
muskelgrupper samt balance, koordination og kondition. Samtidig er der i
planlægningen af anlægget lagt stor vægt på det legende aspekt, og det at
installationerne er sjove at bruge, og kan benyttes på flere måder.
Anlægget ligger i skoven Knorrenborg Vang, og selve naturoplevelsen har været en
vigtig bevæggrund for valg af placering. Det at installationen kan indgå som en del
af en længere skovtur, hvor muligheden for at motionere og lege undervejs giver
oplevelsen en ekstra dimension.
Motions- og legerummet er udviklet og etableret af partnerskabet Gang i
Fredensborg i samarbejde med Skovskolen i Nødebo (Gang i Fredensborg er et
partnerskab bestående af Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland).
Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere
og bidrage til øget brug af kommunens grønne områder. Dette sker blandt andet
gennem tilbud om naturoplevelser og fysisk aktivitet, og Glenten Motions- og
Legerum er et af partnerskabets projekter.
Budgetrammen har været på ca. 1 mio. kr., og projektet har modtaget økonomisk
tilskud fra Miljøministeriet, Lokale- og Anlægsfonden og Nordea-fonden.
Fredensborg Kommune har skudt 75.000 kr. i projektet. Derudover er der lagt et
stort antal personaletimer i planlægning og gennemførelse af projektet.
Fredensborg Kommune regner med en udgift på ca. kr. 15.000,- pr. år, som dækker
et månedligt eftersyn af alle installationer af en legepladsinspektør. Derudover
kommer udgifter til reparationer/udskiftning af dele. Desuden skal der jævnligt
føres tilsyn med faldunderlag, opfyldning af folderkasse mv. Der er endvidere afsat
5 timer pr. uge til en konsulent, som skal stå for at gennemføre aktivitetsforløb ved
Glenten, således at anlægget bliver endnu mere kendt og brugt.
Sundhedsspor i Nordsjælland
Sundhedsspor i Nordsjælland er et tilbud til de borgere, der ønsker at forbedre deres
generelle helbredstilstand gennem motion med fokus på deres kondital.
Informationsfolder til borgerne om projektet er vedlagt som bilag. Det kan nævnes,
at projekt på mange måde minder om etablering af Hjertestier i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Projektet er et pilotprojekt og har til formål at øge fokus på motion og
sundhed i tæt samarbejde mellem mellem Hillerød, Gribskov og Halsnæs
Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og
Hjerteforeningen. I 2009 er de første 8 Sundhedsspor anlagt på Skov- og
Naturstyrelsen arealer. Det er Naturstyrelsen som står for etablering og drift. De

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 19-01-2012, s.8

enkelte kommuner har givet et mindre beløb til etablering og årlig drift. Projektet er
endvidere støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond.
Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget opfordres til om muligt at aflægge de
to tilsvarende pladser i hhv. Fredensborg og Nordsjælland et besøg inden mødet.
Økonomiske konsekvenser
Udgangspunktet er, at anlægsomkostningerne ved anlægget bliver
omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune, da finansiering skal søges
opnået via sponsorater. Dog kan kommunen få driftsudgifter i forbindelse med
vedligeholdelse af motions- og legepladsen, når denne er etableret, herunder indkøb
af redskaber. Endvidere kan kommunen får udgifter i forbindelse med de
forsikringsmæssige forhold.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger sagen til drøftelse om, hvorvidt Kulturog Fritidsudvalget er positiv overfor,
1. at en borger sætter sig i spidsen for en indsamling af sponsor- og fondsmidler,
samt
2. om udvalgt kan acceptere, at der i forbindelse med etablering af en motions- og
legeplads, fra sponsores side må opsættes reklamer på plads

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
1. og 2. godkendtes. Forvaltningen arbejder videre med sagen herunder med at
finde eventuelle egnede placeringsmuligheder og afdække forsikringsforhold.
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3
Skaterbane – svar fra Natur- og miljøklagenævnet samt videre proces
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 17. november 2011, at
detailprojektering af skatebanen igangsættes, når der forligger en beslutning fra
Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen har den 20. december 2011 modtaget svar
fra Natur- og Miljøklagenævnet om Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering af en
ansøgt skaterbane i relation til planloven. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver
Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse af 10. maj 2010 om, at etablering af en
skaterbane er umiddelbart tilladt efter planloven. Afgørelsen er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er vedlagt sagen.
Der er umiddelbart følgende tre muligheder for den videre proces:
1. Der rejses en dispensationssag i Byplanudvalget. Byplanudvalget skal i givet
fald tage stilling til, om kommunen vil dispensere fra den gældende lokalplan.
Det skal bemærkes, at såfremt der dispenseres, vil det være en afgørelse, som de
klageberettigede vil kunne anke til Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket vil
betyde yderligere sagsbehandlingstid.
2. Der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan, der kan
lovliggøre projektet. Denne proces vil tage ca. 1år.
3. Der findes en ny placering til skaterbanen. Det kunne eksempelvis være på
Lyngby Stadion bag ved svømmehallen eller i Badeparken.
Alternativ kan det vælges helt at opgive skaterbaneprojektet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og
beslutter, om der skal arbejdes videre med en af de tre muligheder eller om
projektet skal opgives.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Godkendtes, at forvaltningen arbejder videre med at finde en ny placering til

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 19-01-2012, s.10

skaterbanen på Lyngby Stadion f.eks. bag ved svømmehallen.
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4
Budget 2012 - 2015 - aktivitetsområde Folkeoplysning
.

Sagsfremstilling
På folkeoplysningsudvalgsmødet den 1. november 2011 orienterede forvaltningen
om vedtagelsen af budgettet for 2012-2015 og konsekvenserne for
folkeoplysningsområdet. Det fremgår af budgetaftalen, at partierne ønsker at sende
et signal om, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge.
Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter blev bedt om at komme med
forslag til, hvordan besparelsen på de sidste 200.000 kr. af den samlede besparelse
for budget 2012-2015 skal udmøntes.
Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter udarbejdede følgende udtalelse
forud for folkeoplysningsudvalgsmødet den 13. december, hvor forslag til
udmøntning skulle behandles:
"Folkeoplysningsudvalget har bedt brugergruppen i udvalget om at fremkomme
med en indstilling om fordelingen af den yderligere besparelse på 200.000 kr.,
som kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage på aktivitetsområde
folkeoplysning for 2012 – 2015.
Kommunalbestyrelsen har endvidere anført, at besparelsen bør udmøntes, så den
ikke rammer børn og unge.
Brugergruppen kan konstatere, at rammebevillingen for aktivitetsområde
folkeoplysning gennem de seneste mange år er blevet beskåret særdeles kraftigt.
Rammebevillingen for 2007 var således 18.712.000 kr. Nu er rammen alene fra
det oprindelige budget i 2011 på kr. 15.326.900 til det korrigerede budget for
2012 på kr. 13.926.900 blevet beskåret med kr. 1.400.000. Fra 2007 til 2012 er
der tale om en nedgang på ca. 5 mio. kr., hvilket selvsagt har gjort ondt, selvom
rammen ikke er blevet fuldt ud forbrugt i hvert af budgetårene.
Brugergruppen har hidtil meget loyalt medvirket ved alle de pålagte besparelser og
efter bedste evne forsøgt at fordele besparelserne, således at de forskellige
områder bar en nogenlunde ligeligt fordelt byrde.
Kommunalbestyrelsen har ved de seneste besparelser besluttet sig for at prioritere
besparelserne, således at voksenundervisningen i vidt omfang har båret
størstedelen af besparelserne ved beskæringen af PEA-tilskuddene.
Den seneste politiske udmelding om, at børn og unge ikke bør rammes af
yderligere besparelser, sætter brugerne i den situation, at opgaven med at fordele
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besparelserne på en rimelig og retfærdig måde brugerne imellem ikke længere er
farbar. Brugerne ser sig derfor ikke i stand til at påtage sig et medansvar ved
fordelingen af de yderligere besparelser for 2012.
Brugerne kan derudover konstatere, at regnskabstallene trods de massive
besparelser siden 2006 har udvist et mindreforbrug i forhold til bevillingen.
Samtidig er forbruget faldet fra ca. 15,7 mio. kr. i 2006 til foreløbigt ca. 13,3 mio.
kr. i 2011. Brugerne finder, at forklaringen herpå må søges i det forhold, at
aktivitetsniveauet specielt på voksenundervisningsområdet er faldet markant, og at
aftenskolerne ved deres budgetlægning og aktivitetsplanlægning simpelthen
underbudgetterer, fordi man frygter for at stå med underskud ved årets udgang.
Brugerne skal også endnu engang bemærke, at Lyngby-ordningen med medlemsog trænertilskud til unge under 25 år fortsat udhules og stort set ikke er blevet
reguleret siden 2006, hvor kommunalbestyrelsen ellers vedtog, at ordningen skulle
kapacitetstilpasses.
Konklusionen er, at aktørerne inden for det folkeoplysende område finder, at
vilkårene for arbejdet, herunder det meget betydelige frivillige arbejde er forringet
og er ved at undergå en forringelse i en sådan grad, at der er grund til at nære
stor bekymring for den fremtidige udvikling. Det forekommer så meget desto mere
alarmerende i betragtning af, at der skal vedtages en ny folkeoplysningspolitik og
herunder afsættes betydelige midler til en udviklings- og innovationspulje, ligesom
kommunen forventer, at de frivillige i foreningslivet i endnu højere grad end hidtil
stiller sig til rådighed for løsningen af opgaver til gavn for
fællesskabet."
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslog derfor, at besparelsen på 200.000 kr.
udmøntes på rammen til lærer- og lederløn til den folkeoplysende
voksenundervisning, som det fremgår af nedenstående oversigt. Foreslaget er i
overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens ønske om, at besparelsen ikke skal
berøre børn og unge.
Kontotekst

Folkeoplysende
voksenundervisning, tilskud lærerløn
Mellemkommunal refusion
PEA tilskud
Børne- og ungdomsforeninger
Idrætsforeninger
Lokaletilskud folkeoplysende
voksenundervisning
Lokaletilskud frivillige foreninger
Start- og udviklingspuljen
Tilskud til anskaffelser og
forbedringer af hytter o.lign.

Budget
oprindeligt
2012

Besparelser Besparelser Korrigeret
2012
2012
budget
(vedtaget i
(vedtaget
2012
2011)
2011)
5.116.500
50.000
200.000 4.866.500
365.600
1.198.700
395.900
3.879.800
346.200
2.188.800
174.000
215.400

100.000
400.00
50.000
50.000

150.000

265.600
798.700
395.900
2.829.800
296.200
2.188.800
24.000
215.400
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Foreningstilskud
I alt

765.900
14.646.800

800.000

765.900
200.000 13.646.800

På folkeoplysningsudvalgsmødet den 13. december 2011 blev der stemt om
forvaltningens forslag.
Ét medlem stemte for forslaget (Jørn Moos, V)
Tre medlemmer stemte imod forslaget (Torben Sørensen, Tom Nordvi Jensen - den
frivillige folkeoplysende voksenundervisning og Ole Bennetzen - de uniformerede
børne- og ungdomsforeninger)
Tre medlemmer undlod at stemme (Henning Dahlfelt, Lars Kure - idrætten og Ea
Green Larsen - de øvrige børne- og ungdomsforeninger)
Økonomiske konsekvenser
Besparelsen på 200.000 kr. er en del af budgetforliget for 2012-2015.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen på 200.000 kr. udmøntes på
rammen til lærer- og lederlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.
1 medlem, Lene Kaspersen (C) stemte imod.
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5
Lyngby-Taarbæk Kommunes Musikskole - forslag til fremtidige opgaver og
organisering
.

Sagsfremstilling
Stillingen som leder af Musikskolen er vakant, hvilket giver anledning til en
overordnet politisk drøftelse af Musikskolens fremtidige opgave, organisering og
bygningsmæssige ramme. I denne forbindelse er der udarbejdet forslag til de
overordnende pejlemærker for Musikskolens udvikling i form af mission, vision og
værdier. Hertil kommer forskellige alternativer til opgave og organisering.
Missionen udtrykker Musikskolens eksistensberettigelse. Vision og værdier er de
pejlemærker, der skal være for Musikskolens fremtidige udvikling, jf. bilag 1
hvoraf forslag til mission, vision og værdier fremgår.
Der er udarbejdet to alternativer til Musikskolens fremtidige opgave , jf. nedenfor.
Alternativ 1. Musikskolens fortsætter som i dag
Musikskolen varetager en opgave, der svarer til den opgave, Musikskolen varetager
i dag. Det vil sige, at hovedopgave er musikskolevirksomhed med en vifte af
forskellige tilbud og aktiviteter, bl.a. et undervisningstilbud for bredde og elite, en
talentlinje bestående af både rytmiske og klassiske elever, koncertaktiviteter,
orkestre mv. Der arbejdes ligeledes fortsat med en udvikling af kerneydelsen.
Alternativ 2. Musikskolen udvikles hen imod en Musikskole med et øget
samarbejde med kulturinstitutioner
Der igangsættes en længerevarende proces, hvor fokus bliver familien som et hele,
der henvender sig et samlet sted, hvis familiemedlemmerne ønsker at beskæftige sig
med kunst og kultur, f.eks. inden for områderne musik, billedkunst, drama og
performance. Musik er fortsat omdrejningspunktet, ligesom der er mulighed for at
beskæftige sig bredt med kultur. Hvis dette alternativ søges fremmet anbefaler
forvaltningen, at Børne- og Ungdomsudvalget samt Musikskolens bestyrelse indgår
i en dialog om indhold mv.
Både alternativ 1 og 2 kan kombineres med de tre modeller til fremtidig
organisering, som beskrives nedenfor.
Der er ligeledes udarbejdet tre modeller til Musikskolens fremtidige organisering . I
alle tre modeller har Musikskolen fortsat selvstændig bestyrelse. Musikskolens
fremtidige opgave og organisering bør ses i sammenhæng.
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Model 1. Musikskolen lægges ind under Ungdomsskolen
Ungdomsskolelederen bliver overordnet leder for Musikskolen og stillingen som
musikskoleleder nedlægges. De sparede ressourcer kan anvendes til investeringer i
nye indsatser og tiltag med henblik på at styrke Musikskolens kerneopgaver. Den
nuværende souschef i Musikskolen varetager den daglige og musikfaglige ledelse.
Den administrative ledelse tillægges ungdomsskolelederen, således at der kan
skabes mulighed for synergieffekter mellem de to administrationer, som fungerer
selvstændigt i dag. Opgaven for de to administrationer er sammenlignelige og det
vil være muligt at reducere sårbarheden i Musikskolens administration og øge
videndeling og faglig kompetenceudvikling ved en sammenlægning af de to
administrationer.
Glostrup Kommune har valgt denne organisering.
Model 2. Musikskolen lægges ind under biblioteket
Bibliotekschefen bliver leder for Musikskolen og stillingen som musikskoleleder
nedlægges. De sparede ressourcer kan anvendes til investeringer i nye indsatser og
tiltag med henblik på at styrke Musikskolens kerneopgaver. Den nuværende
souschef i Musikskolen varetager den daglige og musikfaglige ledelse. Den
administrative ledelse tillægges bibliotekschefen, således at der skabes mulighed
for synergieffekter mellem de to administrationer, som fungerer selvstændigt i dag.
Opgaven for de to administrationer er dog forholdsvis forskellig, men det vil være
muligt at reducere antagelsen om sårbarhed i Musikskolens administration og øge
muligheden for videndeling og faglig kompetenceudvikling ved en sammenlægning
af de to administrationer.
Fredensborg Kommune har valgt denne organisering.
Model 3. Musikskolen fortsætter som selvstændig musikskole som nu
Musikskolen har fortsat selvstændig ledelse. Musikskolelederstillingen genbesættes
på de nuværende vilkår.
Det vil være muligt at lade administrationen fortsætte som hidtil, ligesom det vil
være muligt at formalisere et samarbejde med f.eks. Ungdomsskolens
administration, hvis opgaver i stor udstrækning svarer til de opgaver, der varetages i
Musikskolens administration. Et formaliseret administrativt samarbejde vil kunne
reducere sårbarheden i Musikskolens administration. Der bør under alle
omstændigheder arbejdes videre med en bedre digital understøttelse af
administrationen.
Musikskolens bygningsmæssige ramme er i dag forholdsvis fragmenteret.
Administrationen er placeret i Ny Lyngbygaard og der foregår undervisning i
musikskolecenter 1 og 2 ligesom hovedparten af undervisningen finder sted spredt
ud på kommunens skoler. Musikskolen har ligeledes rådighed over Kuhlau-salen i
Kulturhuset 2 ugedage. Musikskolen har peget på det hensigtsmæssige i at samle
administrationen og øvrige aktiviteter i et samlet Musikskolecenter, f.eks. på Ny
Lyngbygaard, som dog alle ugens dage og aftener anvendes til aktiviteter indenfor
folkeoplysningsområdet.
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Tids- og aktivitetsplan for den politiske behandling af Musikskolens fremtidige
opgave og organisering foreslås som følger:
Januar 2012
Sagen principdrøftes i udvalgene og sendes til udtalelse i
Musikskolens bestyrelse.
Februar
Der afholdes et fælles temamøde for udvalg og bestyrelse.
Marts
De involverede parter afgiver høringssvar.
April
Sagen genbehandles i udvalgene på baggrund af høringssvarene.
Maj
Implementering iværksættes.
Økonomi
Der er pt. ingen afledte økonomiske konsekvenser af sagen. Afhængigt af, hvilket
alternativ/model der træffes beslutning om politisk, kan der blive afledte
økonomiske konsekvenser, som pt. ikke er budgetlagt.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler,
1. At sagen drøftes med henblik på igangsætning af dialogproces og høring i
Musikskolens bestyrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Et flertal i udvalget besluttede alternativ 2, der indebærer, at Musikskolen udvikles
hen imod en Musikskole med et øget samarbejde med kulturinstitutioner, og model
3, en selvstændig Musikskole med en selvstændig leder. Udvalget understreger, at
lederstillingen opslås snarest.
Udvalget afholder et møde med Musikskolens bestyrelse om Musikskolens
fremtidige profil.
3 medlemmer fra Venstre stemte imod, idet det er vigtigt for Venstre, at der sker en
udvikling og nytænkning på det administrative område.
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6
Godkendelse af kommissorium for igangsætning af proces med udarbejdelse
af ny kulturstrategi
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i forbindelse med budget 2011-14, at et af
perspektiverne på kulturområdet var en ny kulturudviklingsstrategi, idet den
eksisterende Biblioteks- og Kulturplan for 2007 - 2010 er udløbet. Det overordnede
mål for kulturområdet, som blev vedtaget i forbindelse med Biblioteks- og
Kulturplanen 2007 – 2010 var at sikre et kulturtilbud, som dækker hele kommunen
og alle aldersgrupper. Der eksisterer for nuværende ingen strategi for Kultur- og
Fritidsområdet. Det er dog besluttet, at der udarbejdes en politik for
folkeoplysningsområdet i 2012, jfr. Folkeoplysningsloven.
Det overordnede mål med en ny kulturudviklingsstrategi er at sætte politiske mål og
afklare egentlige pejlemærker formuleret som særlige satsninger for den fremtidige
kulturudvikling i kommunen, således at strategien er med til at løfte den
overordnede vision for Lyngby-Taarbæk Kommune, som den er formuleret i
strategi for Lyngby-Taarbæk, Vidensby 2020 og i den sammenhængende Børne- og
unge politik. Kulturudviklingsstrategien vil være det redskab som Kultur- og
Fritidsudvalget samt forvaltningen anvender som grundlag for den løbende
politiske dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for udarbejdelse af
strategien, som hermed fremlægges til godkendelse
Kompetence
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår kommissoriet – Kommunalbestyrelsen
for så vidt angår den endelige kulturstrategi.
Økonomi
Kulturstrategien udarbejdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer og ud fra
en forudsætning om, at nye tiltag som udgangspunkt skal finansieres via
omprioriteringer. Der er i budgetaftalen for 2012 - 2015 endvidere afsat 2,5 mio. kr.
til nye anlæg og 150.000 kr. årligt til afledt drift. Udmøntning heraf foreslås at ske i
forbindelse med behandlingen af det endelige udkast til kulturstrategi, således at
anvendelsen af de afsatte midler understøtter kulturstrategien og dens målsætninger.

Det forventes at der vil være udgifter forbundet med processen og det foreslås
derfor at der afsættes et rammebeløb på 75.000 kr. finansieret af Kulturfonden.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller,
1. At forslaget til kommissorium godkendes
2. At der afsættes max. 75.000 kr. til processen finansieret af Kulturfonden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen, dog således at Ungerådet inddrages
med 1-2 repræsentanter.
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7
Forslag til vedtægter for Ungeråd
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 8. december sagen
vedrørende etablering af ungeråd i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor udvalget
besluttede at Ungerådet skal bestå af 12 unge i alderen 14-25 år. Sagen blev
efterfølgende behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, som anbefaler, at
aldergruppen ændres til 14-20 år. Endvidere ønskede Børne- og Ungdomsudvalget
at valgproceduren til de 12 pladser blev nærmere beskrevet. På baggrund heraf blev
det anbefalet, at sagen genoptages i begge udvalg i januar 2012.
Med udgangspunkt i ønskerne fra Børne- og Ungdomsudvalget har Børne- og
Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til vedtægter samt fire forslag til
sammensætning og valg af et kommende Ungeråd (se notat af 19. december 2011
vedlagt sagen).
o
o
o
o

Scenarie 1 - ingen kriterier for sammensætning
Scenarie 2 - valg med udgangspunkt i at rådet bliver aldersmæssigt
repræsentativt
Scenarie 3 - udpegning af 4 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig
repræsentation
Scenarie 4 - udpegning af 6 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig og
geografisk repræsentation

Økonomiske konsekvenser
I budgetvedtagelsen for 2012-2015 er der afsat 0,10 mio. kr. i årene 2012-2015 til
midler til uddeling fra Ungdomskulturfonden.
Driftsudgifterne finansieres af budgetområdet for Klub Lyngby.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen forslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de
foreslåede 4 scenarier til valg og sammensætning af Ungerådet og godkender
1. Forslag til vedtægter for Ungerådet, herunder forslag til valgprocedure
2. Ét af valgscenarier, som herefter skrives ind i vedtægter for Ungerådet
3. At aldersgruppen fastsættes til unge mellem 14-20 år
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Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Ad 1. og 2. Forslag til vedtægter anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet
forvaltningen foretager de nødvendige justeringer heri før forelæggelse for
Kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler endvidere scenarie 1 for
sammensætning af Ungerådet.
Ad 3. Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at aldersgruppen fastsættes til unge
mellem 14 og 20 år.
Udvalget foreslår, at Ungerådet skal bestå af 11 medlemmer, ligesom der opereres
med suppleanter. Der foretages en evaluering efter et år.
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8
Sundhedsstrategi - målsætninger og handleplaner
.

Sagsfremstilling
I oktober 2011 blev sundhedsstrategiens fire fokusområder for 2012-2013 politisk
godkendt i fagudvalgene.
Fokusområderne afspejler kommunens vigtigste aktuelle sundhedsudfordringer på
baggrund af bl.a. regionens sundhedsprofil af Lyngby- Taarbæk Kommune fra
2010.
Fokusområder:
1. Reduceret tilgængelighed til usund kost blandt børn i skolealderen
2. Øget fysisk aktivitet i børn og unges hverdag
3. Forebyggelse af brug af rusmidler samt af tidlig debut blandt børn og unge
4. Koordineret og systematiseret samarbejde om sundhedsfremmende potentialer
Børn/unge, ældre og udsatte borgere er sundhedsstrategiens primære målgrupper. I
udvalgenes tidligere drøftelser er der blevet lagt særlig vægt på forældrenes rolle og
ansvar samt socialt udsatte i alle aldre. På denne baggrund samt arbejdsgruppernes
faglige oplæg er børn og unge den fremtrædende målgruppe for
sundhedsstrategiens fokusområder for 2012-2013.
Sundhedsindsatser målrettet ældre borgere er indeholdt i det politisk godkendte
projektgrundlag for kommunens nye Ældrestrategi, der er under udarbejdelse, mens
voksne udsatte borgeres sundhed er en integreret del af de Boligsociale
handleplaner 2011-2014. Udsatte børn er omfavnet af sundhedsstrategiens
fokusområder for 2012-2013.
På udvalgsmøderne i oktober 2011 blev det besluttet at formulere målsætninger og
bud på konkrete indsatser, som kan indfri målsætningerne, til fremlæggelse på
udvalgsmøderne i januar 2012.
Der er inden for 1.-3. fokusområde formuleret i alt fire målsætninger, som direkte
vedører de udførende indsatsområder KOST, BEVÆGELSE og RUSMIDLER. Det
4. fokusområde er administrationens oplæg til nogle fundamentskabende aktiviteter,
som skal understøtte strategiens udmøntning.
Det var et kriterium for formulering af målsætninger, at de skulle være målbare og
kunne indfries ved hjælp af eksisterende dokumentationsværktøjer. Nedenstående
fire målsætninger lever op til disse to kriterier:
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Målsætninger:
1. Reduceret tilgængelighed til usund kost blandt børn i skolealderen
2. Øge børn og unges muligheder for bevægelse
3. Hæve alderen for alkoholdebut
4. Reducere andelen af daglige rygere i 9. klasse
Med udgangspunkt i målsætningerne har arbejdsgrupperne genereret idéer til
indsatser, som kan bidrage til at indfri målsætningerne. Det skal understreges, at
målsætningerne er ambitiøse i forhold til volumen af de foreslåede indsatser. Derfor
skal samarbejde og dialog med decentrale institutioner og frivillige aktører om
lokale parallelle initiativer understøtte indfrielsen af målsætningerne.
På udvalgsmøderne i januar præsenteres 4 målsætninger og 23 bud på konkrete
indsatser i et idékatalog. Det indstilles, at fagudvalgene godkender 9 af de 23. De 9
anbefalede indsatser fremgår nedenfor og er markeret med understreg i
bilagsmaterialet:
Anbefalinger til konkrete indsatser
1. Reducere andelen af overvægtige børn i skolealderen: Indsats 1 og 2
2. Øget fysisk aktivitet i børn og unges hverdag: Indsats 8, 9 og 10
3. Forebyggelse af brug af rusmidler samt af tidlig debut blandt børn og unge:
Indsats 13, 14, 15 og 16.
De ni indsatser er:
Arbejdsgruppen anbefaler, at slik og sodavand i automater fjernes på skoler,
biblioteker, idrætsanlæg mv. og erstattes af andre muligheder i forhold til
indhold i automater og at tilgængeligheden til koldt drikkevand øges.
 Arbejdsgruppen anbefaler at føre en offensiv kostpolitik, hvor usunde fødevarer
løbende fjernes fra idrætsanlæggenes cafeterier og kantiner.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at udvikle mulighederne for at integrere bevægelse i
undervisningen ved at synliggøre ”best practise” mellem skolerne.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at alle skoler og SFO’er understøtter, at børnene
har mulighed for fysisk leg i frikvarterer og pauser.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at muligheden for at udbygge mulighederne for
aktiv transport i skole- og fritidsområder undersøges nærmere.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en fælles overordnet kommunal
rusmiddelpolitik, som fastsætter kommunens holdninger til børn og unges brug
af rusmidler
 Arbejdsgruppen anbefaler, at der afholdes debatmøde med fokus på
alkoholdebut og normer og holdninger til rusmidler for forældre på 6. eller 7.
klassetrin.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at vejledende læseplaner om kriminalitets- og
misbrugsforebyggende emner integreres i undervisningen på 6./7./8. eller 9.
klassetrin.
 Arbejdsgruppen anbefaler, at etablere rygestopkurser målrettet unge under 18
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år.
De ni indsatser anbefales på baggrund af styregruppens ønske om, at indsatserne for
det første skal kunne iværksættes inden for forvaltningernes eksisterende budgetter.
For det andet er der lagt vægt på indsatser, som styringsmæssigt er håndterbare. For
det tredje har styregruppen lagt vægt på at iværksætte få konkrete indsatser, som
kan understøttes af de administrative og faglige ressourcer, som er til rådighed.
Målsætninger og idékatalog med konkrete bud på indsatser er udsendt til udvalgets
medlemmer.
Det videre arbejde
1. Styregruppen for sundhedsstrategien vil på baggrund af de politiske drøftelser i
januar 2012 præsentere en samlet handleplan, samt plan for implementering af
de konkrete indsatser på udvalgsmøderne i marts 2012, herunder mere præcist
indarbejde økonomiske konsekvenser af de udpegede indsatser
2. Som led i kommunens generelle ønske om at inddrage frivillige ressourcer, hvor
det giver mening, skal frivillige aktører inviteres til at tage del i
sundhedsstrategiens udmøntning i foråret 2012
3. Styregruppen vurderer, at fastholdelse og forankring af den nye tværgående
organisation på sundhedsområdet forudsætter redigering og formulering af nye
fokusområder fra 2014 og frem
Økonomiske konsekvenser
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat økonomiske midler til at igangsætte de
konkrete indsatser.
Afhængigt af udfaldet af de politiske drøftelser og udvalgenes prioritering af
eventuelt færre eller flere indsatser end de anbefalede 9 vil styregruppen udarbejde
et oplæg om de økonomiske konsekvenser af de udpegede indsatser. I den
forbindelse vil der blive lagt vægt på den estimerede effekt af indsatserne i forhold
til estimeret ressourceforbrug. I denne forbindelse er det nødvendigt at vurdere
mulighederne for at omprioritere de eksisterende indsatser og ressourcer i relation
til forebyggelse og sundhedsfremme på udvalgenes områder. Herudover vil behovet
for ekstern finansiering blive vurderet.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Udvalget godkender sundhedsstrategiens målsætninger og de 9 anbefalede
indsatser
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2. Udvalget giver styregruppen mandat til at omprioritere ressourcer knyttet til
sundhedsindsatser inden for de forskellige udvalgsområder.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Godkendtes med de faldne bemærkninger som foreslået af forvaltningen.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 19-01-2012, s.25

9
Meddelelser januar 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Præsentation af ny områdeleder for Klub Lyngby Mikael Hildebrandt
2. Status på etablering af sundhedsstier og sundhedspladser
3. Orientering om tilskud fra Kulturfonden - Charlotte Madsen
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Taget til efterretning.

