Kultur- og Fritidsudvalget den 20-12-2012, s. 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

Torsdag den 20. december 2012 kl. 16:45
afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Gitte Kjær Westermann (V) der havde meldt afbud
Endvidere deltog:
Direktør Søren Hansen
Centerchef Charlotte Bidsted
Projektleder Signe Abildå
Udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen.
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1.
Samarbejde med DGI om projekt "Natur, der bevæger"
.

Sagsfremstilling
DGI har henvendt sig til Kommunen for at foreslå et samarbejde om projektet
"Natur, der bevæger".
Projektet har kørt på Amager Strand siden 2010, hvor det har haft stor succes i
forhold til at få inaktive børn til at blive mere fysisk aktive, få ressourcesvage børn
inkluderet i sunde fællesskaber, få familier til at udvikle en sundere livsstil, og
støtte det frivillige foreningsliv i at bidrage til projektet.
DGI ønsker nu at udvide "Natur, der bevæger", til andre kommuner i
hovedstadsområdet, og er i gang med at indgå aftaler med Ballerup Kommune og
Herlev Kommune.
Den primære målgruppe i projektet er børn og unge i alderen 6-16 år og deres
familier, herunder ressourcesvage børn og unge.
Den sekundære målgruppe er frivillige ledere og instruktører i motions- og
friluftsforeninger. Herudover vil projektet involvere inaktive voksne, besøgende og
brugere af naturområder, og pædagogisk fagpersonale hvor det er muligt.
Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde og at
projektet kobles op på de boligsociale handleplaner med en følgegruppe, der
inddrager de skoler, fritidsklubber, institutioner og frivillige foreninger, der i
forvejen er tænkt ind i dette arbejde, herunder FIL. Forvaltningen har drøftet sagen
med de boligsociale arbejdsgrupper, der bakker op omkring projektet. Der ligger
mange gode muligheder for at koble "Natur, der bevæger" med andre indsatser her i
kommunen, fx indsatser der ligger i de boligsociale handleplaner, i
sundhedsstrategien, integrationsarbejdet, inklusionsstrategien eller tankerne om
aktivt medborgerskab, og for at tilpasse projektet, så det passer til de lokale ønsker
og behov.
Projektet er støttet af Nordea Fonden og DGI har medfinansiering i projektet.
Projektperioden er treårig (2013-15), og med de skitserede aktiviteter er det samlede
budget for aktiviteterne i Lyngby-Taarbæk Kommune 785.000 kr., hvoraf
Lyngby-Taarbæks medfinansiering udgør 375.000 kr. fordelt med 125.000 pr. år.
Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres af de boligsociale midler.
Økonomiske konsekvenser
Projektet finansieres indenfor de eksisterende rammer for de boligsociale
handleplaner. Der er årligt afsat 300.000 kroner til implementering af de
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boligsociale handleplaner.
For så vidt angår 2014 og 2015 vil forvaltningen tilsigte samme finansieringsmodel.
Hvis dette ikke viser sig muligt, vil forvaltningen inden budgetprocessen forelægge
en sag for Kultur- og fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen forelægges tillige Børne- og Ungdomsudvalget til
drøftelse, da projekt "Natur, der bevæger" også berører dette udvalgs område.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget, at
1. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et samarbejde med DGI om projekt "Natur,
der bevæger",
2. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel for 2013 finansieres af de boligsociale
midler. I 2014 og 2015 forsøges samme model brugt, og der fremlægges en ny
sag, hvis dette ikke viser sig muligt.
3. Der laves en midtvejsevaluering af projektet, som fremlægges for Kultur- og
Fritidsudvalget medio 2014.
for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget, at sagen drøftes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. - 3. Udsat, idet der træffes beslutning umiddelbart inden
kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2012.
Bilag eftersendes inden da.

Sagen forelægges på ny
Kultur- og Fritidsudvalget den 20. december 2012
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Godkendt, at projektet for så vidt angår 2013, finansieres med 125.000 kr. af
de boligsociale midler i 2013.
For så vidt angår finansieringen i 2014 og 2015 drøftes finansieringen mellem
budgetforligspartierne.
Ad 3. Godkendt.
Gitte Kjær Westermann (V) var fraværende.

