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1
KulturMetropolØresund – den regionale kulturaftale – prioritering af projekt
.

Sagsfremstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 17. november 2011 godkendte udvalget, at
Lyngby-Taarbæk indgår i den regionale kulturaftale for 2015.
Sagen drøftes på ny på baggrund af nye økonomiske oplysninger samt drøftelse af
prioritering af hvilket projekt, Lyngby-Taarbæk ønsker at deltage i.
Den overordnede aftaleramme er forhandlet på plads med Kulturministeriet og den
endelige aftaletekst, herunder det økonomiske grundlag, skal godkendes af
styregruppen den 29. november 2011. Aftaleteksten sendes til behandling i
Kulturministeriet primo december 2011.
Siden behandlingen på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 17. november 2011 er
der kommet klarhed over, hvilke projekter Kulturministeriet ønsker at støtte i
hvilket omfang.
En oversigt over KulturMetropolØresunds (KMØ) projektfinansieringsgrundlag
2012-2015 ses i bilag 2.
Alle projekter (se bilag 3 og bilag 4) undtagen projekt ”Udvikling af rammer for
idræt og bevægelse” og ”Idrætsevents” støttes fuldt ud af Kulturministeriet, og
ministeriet vil være medfinansierende i forhold til projekternes gennemførelse. Den
28. november 2011 giver Kulturministeriet tilbagemelding om graden af
medfinansiering med hensyn til midlerne fra Region Hovedstaden
Projekt ”Udvikling af rammer for idræt og bevægelse” er et projekt, der skal
afdække muligheder, hvorfor projektet er sat til kun at vare 1 år. Der er heller ikke
tilknyttet borgeraktiviteter. Hvis man deltager i dette projekt, skal man betale for
overordnet deltagelse i den regionale kulturaftale, hvor der kun er aktivitet i ét
enkelt år.
Projekt ”Idrætsevents” har foreløbig kun tilsagn om økonomisk støtte fra de
deltagende kommuner og Region Hovedstaden. Finansieringen er p.t. kr. 185.000 +
100.000 i 2012 og 2013 og 650.000 i 2014 og 2015. Projektets første år handler om
strategisk afklaring i forhold til, hvilken overordnet idrætsevent, der satses på for at
kunne søge om fuld økonomisk støtte hos Kulturministeriet. Når der er valgt en
konkret event og en række aktiviteter, der ønskes afprøvet, vil ministeriet tage
stilling til eventuel medfinansiering.
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De øvrige projektmuligheder er som følger:
Festivaler og Events

Udvikling af eksisterende festivaler (Golden
Days)
Idrætsevents

Institutioner på tværs

K.O.M.O.N
Sæt kulturen i spil
(Udvikling af rammer for idræt og
bevægelse)

Unge og Kultur

Mungo park Akademi og Teaterbattle
Projektspace

Børn og Kultur

Kreative Børn

Kultur og Fritid i det off. rum

Det aktive Byrum

Kreativ Vækst

Regional filmfond

Økonomiske konsekvenser
Til kontingent søges der 30.000 kr. årligt i perioden 2012 – 2015 samt 40.000 kr.
for hvert projekt.
Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune deltager med ét projekt søges der 70.000 kr.
Beløbet foreslås finansieres af midler fra Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og
tager beslutning om, hvilket projekt kommunen skal deltage i. Børne- og
Fritidsforvaltningen har foreslået ”Projektspace” – se projektbeskrivelse i bilag 3 og
bilag 4.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Udvalget drøftede sagen og besluttede at deltage i projekterne ”Projektspace” og
”Kreative Børn”, sidstnævnte forudsætter både en beslutning og medfinansiering fra
Børne- og Ungdomsudvalget. Der arbejdes videre med projektet ”Regional
filmfond”, herunder forelægges en sag for udvalget i januar 2012.
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Jørn Moos (V) var fraværende
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2
Kulturfonden - ansøgning om støtte fra Keramikværkstedet
.

Sagsfremstilling
Keramikværkstedet i Lundtofte søger Lyngby – Taarbæk Kommunes Kulturfond
om støtte til en 30 års jubilæumsudstilling i Lyngby Nordre Mølle, der finder sted i
perioden den. 7. til 16. september 2012.
Keramikværkstedet har til huse i en bygning i forbindelse med Lundtofte gl. skole
og arbejder i henhold til Folkeoplysningsloven. Keramikværkstedet har 42
medlemmer, som er bredt repræsenteret og spænder aldersmæssigt fra 30 til 80 års
alderen, hvoraf langt størstedelen bosiddende i Lyngby-Taarbæk kommune.
Nytilkomne prioriteres højest i forhold til optagelse på holdet, når de opfylder dette
kriterium. Som noget specielt kan fremhæves, at Keramikværkstedet i alle 30 år har
haft samme adresse og underviser, nemlig Sandra Davolio.
Udstillingen har et samlet budget på 53.275 kr. Der er ikke søgt om støtte fra andre
fonde eller privatpersoner. Keramikværkstedet i Lundtofte søger om støtte på
53.275 kr
Keramikværkstedets medlemmer er, som nævnt, i alderen 30-80 år, og udstillingen
henvender sig til en aldersmæssigt lignende målgruppe - en målgruppe, som ikke er
prioriteret i anvendelse af midlerne i Kulturfonden. Forvaltningen har desuden
præcedens for at indstille ansøgninger, som rummer medfinansiering eller et
samarbejdsaspekt, hvilket ikke er tilfældet for denne ansøgning. Forvaltningen
finder derfor, at ansøgningen ikke bør imødekommes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Godkendtes at ansøgningen ikke imødekommes.
Jørn Moos (V) var fraværende

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2011, s.7

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2011, s.8

3
Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus.
.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen 2012-2015 er det aftalt, at busfunktionerne vedr. sundhedsområde
og bibliotek samles i én bus i stedet for to.
Der sigtes således mod at kombinere de to bussers kerne-aktiviteter i én ny bus. Det
vil forudsætte en noget større bus, idet bussen skal indeholde både en
”sundhedsafdeling” med plads til redskaber i forbindelse med sundhedstjek og
mulighed for diskretion og fortrolighed under de personlige sundhedssamtaler, og
en ”biblioteksafdeling” som borgerne kan benytte som en lille biblioteksfilial med
en mere umiddelbar tilgang og adfærd.
Det skal i det videre arbejde overvejes, hvordan biblioteksfunktionens tid på
holdepladserne, som spænder fra 2 1/4 til ½ time, kan forenes med sundhedsbussens
behov, som erfaringsmæssigt er et behov for at holde i betydelig længere tid, når der
foretages sundhedstjek og samtaler med interesserede borgere i lokalområdet. Dette
kan give anledning til overvejelser omkring færre holdepladser af længere varighed
for bussen.
De logistiske udfordringer med at manøvrere en større bus rundt i kommunen skal
undersøges nærmere i forhold til myndighedskrav til holdepladser og
trafiksikkerhed.
Endelig indeholder ordningen et krav om effektivisering, som har konsekvenser for
en fremtidig løsningsmodel.
En fremtidig ordning peger således på en kombineret sundheds- & biblioteksbus,
som er større og mere driftssikker end den nuværende biblioteksbus, og som
tilbyder borgerne betydelig bedre adgangsforhold.
Forvaltningen lægger vægt på, at der i forbindelse med planlægningen af
driftsaktiviteterne i bussen overvejes, hvordan de frivillige foreninger, især de
mange aktive patientforeninger, kan indgå i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Desuden vil den nye bus kunne benyttes i forbindelse med særlige kampagner,
events og initiativer i Lyngby-Taarbæk, herunder aktiviteter som understøtter
forvaltningernes arbejde med at implementere sundhedsstrategien.
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Økonomiske konsekvenser
I budgetaftale 2012-2015 er der afsat en driftsbevilling på 1 mio. kr. til anskaffelse
af en ny bus.
I aftalen indgår desuden en driftsbesparelse på 0,25 mio. kr., som udmøntes for
2012 i forbindelse med en sammenlægning af de to busfunktioner.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at biblioteks- og sundhedsområdet bemyndiges til at
arbejde videre sammen omkring at udvikle og indkøbe en ny kombineret
sundheds-/biblioteksbus, og at der fremlægges et mere konkret forslag til en fælles
løsning i begyndelsen af 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen.
Jørn Moos (V) var fraværende
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4
Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket
.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen 2012-2015 er det aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget undersøger
mulighederne for søndagsåbent i Stadsbiblioteket, og at løsningen skal være
udgiftsneutral.
Søndagsåbent på Stadsbiblioteket i 4 timer, for eksempel kl. 11.00 – 15.00 i
perioden 1. oktober til 31. marts vil svare til en udgift på 475.000 kr. Personalets
arbejdstid på søndage beregnes til 5 timer, en halv time før åbningstid og en halv
time efter. Udover lønudgifter er medregnet afspadsering efter gældende
overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledækning ved ferie
og sygdom. Hertil kommer ekstra udgifter til lys og varme.
En udgiftsneutral løsning vil være at lukke biblioteket på et andet tidspunkt.
Forvaltningen vurderer, at en lukning kl. 17.00 om fredagen i stedet for kl. 19.00
”vil gøre mindst ondt” på borgerne, da de nuværende sene åbningstimer om
fredagen er de mindst benyttede. Imidlertid er de to timer for lidt til at modsvare
søndagsåbent. Derfor vil en lukning kl. 16.00 om fredagen hele året være mere
hensigtsmæssig, hvilket personaleorganisationerne peger på. Der vil eventuelt
kunne foretages en tælling af besøgende i biblioteket i timen mellem kl. 16.00 –
17.00 om fredagen, for eksempel i januar 2012, hvis udvalget ønsker det før endelig
stillingtagen. Det foreslås, at ændringerne, såvel søndagsåbent som lukketimerne
om fredagen, i første omgang etableres som et forsøg og evalueres i foråret 2013.
Lørdag er en meget populær biblioteksdag i Stadsbiblioteket, og det vurderes derfor
som uhensigtsmæssigt at ændre den nuværende åbningstid, som er kl. 10.00 – 15.00
hele året.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da ordningen er udgiftsneutral.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. At der der igangsættes et forsøg med søndagsåbent fra den 1. oktober 2012 - 31.
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marts 2013.
2. At Stadsbibliotekets åbningstider ændres fra den 1. oktober 2012, således at der
lukkes kl. 16.00 om fredagen hele året.
3. At de ændrede åbningstider evalueres i foråret/sommeren 2013.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen.
Jørn Moos (V) var fraværende
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5
Lyngby Svømmehal – igangsættelse af projekt
.

Sagsfremstilling
På budget 2012-2015 er det besluttet at igangsætte et nyt projekt om renovering af
Lyngby Svømmehal. Der er afsat 10 mio. kr. og udgiften forventes afholdt i 2013.
Det afsatte rådighedsbeløb skal anvendes til en modernisering af de nuværende
faciliteter, som kan være med til at skærpe svømmehallens profil med fokus på
sundhed og velvære. Samtidig skal svømmehallen være en integreret del af Lyngby
Idrætsby.
For at komme i gang med arbejdet, skal der indledes en proces, hvor både borgere,
brugere, idrættens brugere, Lyngby Svømmeklub og Udspringsklubben inddrages.
Til igangsættelse af processen, foreslås der nedsat en projektgruppe bestående af
repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen, fra idrætsforeninger og brugere,
der får til opgave at udarbejde et konkret forslag til modernisering af
svømmehallen. Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts med
anmodning om frigivielse af anlægsbevilling.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat bevilling på kr. 10 mio. kr. i 2013.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget i første omgang. I næste fase, hvor der anmodes om
frigivelse af anlægsbevilling, er det Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at nedsætte en projektgruppe, som får til
opgave at udarbejde et konkret forslag til modernisering af Lyngby Svømmehal
indenfor en ramme på 10 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Godkendt som forslået af forvaltningen. Udvalget understreger, at projektet er en
renovering og modernisering inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme
Jørn Moos (V) var fraværende
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6
Livstilsundersøgelsen, 2011
.

Sagsfremstilling
I SSP-handlingsplanen, som blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget i august
2010, indgår en livstilsundersøgelse, der skulle gennemføres på alle kommunens
skoler på 4.-10. klassetrin i 2011. Formålet med livsstilsundersøgelsen er at få skabt
et overblik over børn og unges trivsel og tryghed i Lyngby-Taarbæk Kommune
samt for de unges vedkommende deres tilgang til rusmidler. Viden, som skal
omsættes i SSP-indsatsen. Livsstilsundersøgelsen er planlagt til fremover at blive
gennemført hvert 3. år. Det er forventningen, at undersøgelsen på sigt vil blive et
væsentligt dokumentationsværktøj til måling af effekten af SSP-indsatsen.
Undersøgelsen vil ligeledes kunne anvendes til indhentning af dokumentation på
øvrige initiativer som fx initiativer fra Sundhedsstrategien.
Forvaltningen gennemførte undersøgelsen i april 2011 ved en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse, der var planlagt gennemført på alle kommunes
folkeskoler, 10.klassecenter, Sorgenfri Skolen og Heldagsskolen.
Metode
Undersøgelsen blev gennemført som en stikprøve. Det var planlagt, at børn og unge
fra én klasse på hver årgang på skoler med tresporede årgange skulle deltage, og at
børn og unge fra to klasser på skoler med firesporede årgange skulle deltage i
undersøgelsen for at sikre, at undersøgelsen også var sigende på enhedsniveau.
Undersøgelsen blev gennemført på samme tid, som de nationale test løb af staben.
Det kan have været medvirkende, at børn og unge på enkelte skoler ikke blev
inddraget i undersøgelsen i det omfang, som var planlagt. I undersøgelsen indgår
der 612 besvarelser fra børn på 4. – 6. klassetrin. Det svarer til 39 pct. af alle 4-6.
klasseselelever (1.571 børn) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilsvarende indgår der
421 besvarelser fra unge på 7. til 10. klassetrin. Det svarer til 22 pct. af alle 7-10.
klasseelever (1.908 unge) i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Da det elektroniske spørgeskemaer blev udfyldt af børnene og de unge var der en
lærer til stede i hver klasse. Den pågældende lærer havde forud modtaget en
lærervejledning med informationer om formål med undersøgelsen samt
spørgeskemaets indhold og opbygning. Derudover indeholdt lærervejledningen
også et afsnit om lærerens rolle.
I undersøgelsen blev der spurgt ind til følgende temaer:

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2011, s.15

•
•
•
•
•
•
•

Trivsel
Fritid
Tryghed
Kriminalitet
Alkohol (kun 7.- 10. klasse)
Fester (kun 7. – 10. klasse)
Rusmidler (kun 7.-10. klasse)

Resultater
Rapporten med resulaterne i undersøgelsen falder i to selvstændige dele, som
henholdsvis dækker besvarelserne for børn på 4. - 6. klassetrin og unge på 7. til og
med 10. klassetrin. Rapporten "Livstilsundersøgelse 2011" er vedlagt som bilag 1.
Her følger en kort opsummering på de væsentligste resultater i undersøgelsen.
Børn på 4. – 6. klassetrin
Trivsel og sociale relationer
80 % af de adspurgte børn synes meget godt eller godt om at gå i skole. 81 % af de
adspurgte børn har det meget godt eller godt, når de ikke er i skole. 76 % af de
adspurgte børn svarer, at de sjældent eller aldrig føler sig ensomme. Godt 94 % af
de adspurgte børn svarer, at de har et meget godt eller godt forhold til deres
forældre.
Fritid
67 % af de børn, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller
sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret, at de går til uorganiseret
sport. De løber, står på skateboard mv. 71 % af dem kommer dagligt eller flere
gange om ugen i fritidsklubben. Der er store forskelle i besvarelserne på de tre
klassetrin.
Tryghed og kriminalitet
89 % af børnene, som har deltaget i undersøgelsen, føler sig meget trygge eller
trygge. Ca. 60 % er meget trygge eller trygge ved at færdes i deres område, når det
er mørkt.
Unge på 7. – 10. klassetrin
Trivsel og sociale relationer
Ca. 70 % af de adspurgte unge synes meget godt eller godt om at gå i skole. 70 % af
dem har
gjort sig overvejelser om tiden efter folkeskolen, og 40 pct. af dem har en ide om,
hvad de vil, når de er færdige med skolen. Deres afklaring af, hvad de vil, når de er
færdige med skolen bliver større og større, jo ældre de bliver.
84 % af de adspurgte svarer, at de har det meget godt eller godt i fritiden. Langt
størstedelen (77 %) af de unge føler sig aldrig eller sjældent ensomme. 87 % af de
unge svarer, at de har det meget godt og godt med deres forældre.
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Fritid
På alle de fire klassetrin går de fleste af de adspurgte unge i idrætsklub eller i
fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens
interessen for fitness tiltager med alderen. De kommunale tilbud benyttes i
begrænset omfang. Søgningen til ungdomsklubben og ungdomsskolen aftager jo
ældre de unge bliver.
Tryghed og kriminalitet
Generelt er der en høj tryghed hos de adspurgte unge, således svarer 91 % af dem,
at de er trygge eller meget trygge.
Fester og alkohol
Ca. 1/5 af de adspurgte unge på 7. – 10. klassetrin går til fest mindst en gang om
ugen. 28 % går til fester 1 til 3 gange om måneden. Langt de fleste af de unge
angiver, at de går til privatfester. På 7. og 8. klassetrin går de unge også til fester på
ungdomsskolen og i Club 10.
25 % af de unge, som har deltaget i undersøgelsen, drikker alkohol mindst en gang
om ugen. Andre 21 % af dem har opgivet, at de drikker alkohol mindst en gang om
måneden. 29 pct. af dem drikker aldrig alkohol. Alkoholforbruget stiger markant fra
7. til 10. klassetrin.
Tobak og rusmidler
75 pct. af de adspurgte unge på 7. – 10. klassetrin ryger ikke. Jo ældre de unge
bliver, jo flere begynder at ryge. De unge, som har svaret at de ryger, havde
gennemsnitligt deres rygedebut, da de var 13 år.
18 % af de unge, som har deltaget i undersøgelsen, har prøvet at ryge hash. 22 % af
dem mente, at det er nemt at skaffe hash og andre stoffer i Lyngby-Taarbæk. Jo
ældre de unge bliver, jo nemmere er det for dem at skaffe hash og andre stoffer i
Lyngby.
Resultaterne omsættes i SSP-arbejdet i kommunen samt på kommunens folkeskoler,
10. klassecenter og på Sorgenfri Skole.
Økonomiske konsekvenser
Livstilsundersøgelsen er afholdt inden for udvalgets bevillingsmæssige rammer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.og Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
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1. At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager Livstilsundersøgelsen blandt børn
og unge på 4 – 10 klassetrin, 2011 til efterretning.
2. At livsstilsundersøgelsen indgår i opfølgningen på SSP-handlingsplanen.
Bilag
1. Livstilsundersøgelsen blandt børn og unge på 4. - 10. klassetrin, 2011
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Livsstilsundersøgelsen blev drøftet. Udvalget ønsker, at der foretages kvalitative
interview blandt børn og unge om anvendelsen af kommunale fritidstilbud,
ensomhed og generel trivsel samt indtagelse af rusmidler.
Jørn Moos (V) var fraværende
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7
Club 10 - festtilbud
.

Sagsfremstilling
Som et led i Kultur- og Fritidsudvalgets behandlinger af organiseringen af det
fremtidige klubtilbud, der senest blev behandlet 18. august 2011 og 13. oktober
2011, blev det besluttet også at forholde sig til de festtilbud, som Lyngby-Taarbæk
har for de unge, herunder en evaluering af festtilbuddet Club 10. I denne forbindelse
kan også indgå drøftelser omkring rusmidler, som forberedelse af en stillingtagen til
en egentlig alkoholpolitik.
Club10
Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunale festtilbud, Club10, afholder fester for
kommunens unge fra september til sommerferien.
I efteråret 2011 har Club10 ændret på antal fester, ændret på åbningstiden samt
indført aldersdifferentiering på festerne som resultat af ungeinddragelse i
forbindelse med klubstrukturen.
Her blev det bl.a. tilkendegivet, at:




der behøver ikke at være fest hver fredag
der må gerne være aldersopdelte fester
der må gerne være festtilbud sammen med andre events f.eks. på idrætsområdet.

Efterårets diskoteksaftner har ikke entydigt vist, hvad de unge ønsker. Dertil har der
været få åbningsdage i forhold til en bredere evaluering.
Men noget tyder på, at:




8. klasserne bør have deres eget festtilbud, da de bliver valgt fra af de ældre
årgange.
9. klasserne har så meget fokus på alkohol, at det er svært at lave et festtilbud
kun for den årgang.
9. klassernes og 10. klassernes måde at ville feste på (uden kontrol og opsyn
samt tilgang til alkohol) er en opgave som Club10 ikke kan og vil kunne løfte.

Forslag til fremtidig struktur for Club10
Børne- og Fritidsforvaltningen og Club10 vil foreslå, at Club 10 koncentrerer sig
om et festtilbud til 8. klasserne samt de 9. klasses elever, som ønsker at feste uden
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alkohol.
Hertil vil Club 10 foreslå, at der fremover holdes åbent:
To gange pr. måned i januar, februar, marts, oktober og november. En gang pr.
måned i september, april og december. Club 10 festerne vil blive afviklet i Club
10´s lokaler i Virum, samt i Lyngby og Lundtofte.
Hertil vil Club10 tilbyde at deltage på forældremøder i skole regi om erfaringer med
unge og alkohol.
Det er en klar forudsætning, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tilbyder festtilbud,
der på nogen måde involverer alkohol eller andre rusmidler. Der vil derfor blive
gennemført adgangskontrol, så det sikres og forebygges, at unge ikke har indtaget
alkohol forud for deltagelse i Club 10 fester.
En egentlig alkoholpolitik for unge sættes i gang i forbindelse med udmøntning af
handleplanerne i den vedtagne Sundhedsstrategi.
Økonomiske konsekvenser
De beskrevne festtilbud i Club 10 afholdes indenfor de allerede afsatte ressourcer til
Club 10.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller
1. At Club 10 i 2012 afholder festilbud som ovenfor beskrevet
2. At der sker en evaluering efter et år med henblik på eventuelle justeringer.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen. Udvalget ønsker, at de unge inddrages i
forbindelse med planlægning og afholdelse af fester.
Jørn Moos (V) var fraværende
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8
Etablering af ungeråd
.

Sagsfremstilling
Som et led i budgetaftalen for 2012-2015 er det besluttet at etablere et Ungeråd, der
bl.a. har til opgave at sikre unges medindflydelse på overordnede beslutninger, så de
oplever en reel medindflydelse i deres hverdag. Ungerådet vil få midler til uddeling
fra en Ungdomskulturfond, der kan anvendes til støtte af forskellige kulturelle
aktiviteter for og med unge.
I udkast til sammenhængende børne- og ungepolitik, som blev forelagt udvalget i
november 2011, er der et tema om børns og unges medindflydelse. Ungerådet
placeres under dette tema, og er en del af udmøntningen.
I en undersøgelse i foråret 2011 som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
udarbejdede, havde kun 36 kommuner på daværende tidspunkt oprettet et ungeråd. I
de 36 kommuner, der indtil videre har etableret ungeråd, er der vekslende grader af
formalisering og struktur. Nogle råd fungerer som udvidede
ungdomsskole-/klubråd, der anvendes til aktuelle spørgsmål, andre råd fungerer
som decideret rådgivende og med høringsret ift. Kommunalbestyrelse og fagudvalg,
heraf har nogle også selvstændige budgetter. Budgetterne varierer fra 0,5 mio. kr. til
omkring 20.000 kr. til rådighed for aktiviteterne. Rådenes sammensætning varier
betydeligt; nogle råd har også repræsentanter fra forvaltningen, andre består
udelukkende af de unge selv. Nogle råd har valgte medlemmer, andre råd er åbne
for alle, der ønsker at deltage.
Medindflydelse på børne- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk.
I Lyngby-Taarbæk er der allerede forskellige fora, der understøtter børn og unges
mulighed for medindflydelse, herunder Fælles Elevråd og Bytinget.
Fælles elevråd
Der er, efter beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2011, oprettet et
Fælleselevråd med repræsentanter for elevrådene på alle skoler. Beslutningen blev
taget på baggrund af ”Handleplan for elevdemokrati”. Fælleselevråd har høringsret
på skole og børne/ungeområdet. En medarbejder fra Skoleafdelingen er ansvarlig
for arbejdet med Fælles Elevrådet. Fælleselevrådet har indgået partnerskab med
DSE (Danske Skoleelever) om at blive Elevvenlig Kommune. Gennem
partnerskabet hjælper og servicerer DSE det fælles elevråd.
Bytinget
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I november 2011 er der for anden gang afviklet Byting for kommunens 8. klasser.
I Bytinget får eleverne mulighed for at være kommunalpolitikere for en dag. Der
bliver arbejdet i udvalg med valgte politikerne for bordenden, og dagen ender med
debat i byrådssalen med borgmesteren som ordstyrer.
Forslagene er på forhånd udarbejdet og drøftet af 8. klasser i kommunen.
Sammensætning , opgaver mv.
Ungerådet foreslås sammensat af 12 medlemmer. Områdelederen for Klub Lyngby
tilknyttes Ungerådet som forvaltningens repræsentant, og varetager opgaven som
sekretær. Medlemmerne vælges blandt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune på et
indkaldt valgmøde i januar 2012. På baggrund af kommuners erfaringer foreslås
det, at aldersgruppen er de 14-25-årige.
Opgaven for Ungerådet er at komme med ideer til udvikling af
ungdomskulturområdet og andre områder med betydning for børn og unges liv.
Derudover kan Ungerådet af egen drift komme med bemærkninger til sager med
konsekvenser for unge. Ungerådet uddeler tillige støtte fra Ungdomskulturfonden.
Ungdomskulturfond
I budgetaftalen for 2012-2015 er der afsat 0,10 mio. kr. årligt til uddeling til
aktiviteter via en ungdomskulturfond.
Af vellykkede initiativer omkring fonde for unge kan nævnes www.snabslanten.dk
(se bilag 1), som er i gangsat af Københavns Kommune. Tanken har været at skabe
en pulje, der med et minimum af administrativ indsats og hurtig behandlingstid, kan
give unge mulighed for at igangsætte projekter med støttebeløb op til 10.000 kr.
”Snabslanten” giver indblik i fondsstøtteforhold omkring udarbejdelse af budget og
regnskab. Det foreslåes, at Ungdomskulturfonden i Lyngby-Taarbæk Kommune
administreres efter samme principper.
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 klubområdet.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og
beslutter
1. At Ungerådets sammensætning og størrelse bliver på 12 medlemmer, som
vælges blandt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune på et af forvaltningen indkaldt

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2011, s.22

valgmøde i januar 2012.
2. At aldersgruppen er unge i alderen 14-25 år.
3. At Ungerådet kommer med ideer til udvikling af ungdomskulturområdet og
andre områder med betydning for børn og unges liv samt af egen drift komme
med bemærkninger til sager med konsekvenser for unge. Ungerådet uddeler
tillige støtte fra Ungdomskulturfonden .
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Sagen blev drøftet og godkendt som foreslået af forvaltningen.
Jørn Moos (V) var fraværende
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9
Meddelelser december 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Dato for lederprisoverrækkelse 2012
2. Kulturfonden - oversigt over midler
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) var fraværende
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10
Ressourcetildelingsmodel på klubområdet
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog endeligt d. 16. juni 2011 en ny struktur for Klub
Lyngby organiseret som en områdeledelsesmodel med en områdeleder og 4
klubledere. I forlængelse heraf blev det besluttet at udarbejde en ny
ressourcetildelingsmodel for området. Forvaltningen har med udgangspunkt i
modellen på dagtilbudsområdet udarbejdet en model, som baserer sig på den nye
struktur pr. 1. januar 2012. Med modellen implementeres beslutningen om
områdeledelse endeligt og der lægges op til en mere aktivitetsbaseret styring af
området. Principperne bag modellen er således identiske med principperne i
modellen på dagtilbudsområdet.
I modellen allokeres ressourcerne til området med udgangspunkt i den
grundnormering, som er fastlagt i forbindelse med budgettet. I forhold til de
aktivitetsbestemte lønsumsudgifter allokeres ressourcerne derefter videre til
enhederne under hensyntagen til eventuelle forskelle i løn- og
personalesammensætning. Den nuværende tildeling af ekstra timer begrundet i
sociale og pædagogiske forhold erstattes af en pulje på 1 mio. kr. til fordeling
blandt de klubber med særlige udfordringer på dette område.
I beskrivelsen af modellen er de fordelingsmæssige konsekvenser for de enkelte
klubenheder opgjort ud fra en tilnærmet metode. Fordelingsvirkningerne vil i
praksis blive imødekommet ved, at den konkrete udmøntning af lønsum vil blive
justeret med afsæt i enhedernes konkrete løn- og personalesammensætning. For
området under ét er der tale om et nulsumsspil, hvor summen af tab udlignes af
summen af gevinster inden for området.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget ændrer ikke ved de økonomiske rammer for området ligesom principperne
for kapacitetstilpasning af området ikke ændres. Modellen ændrer alene
principperne for ressourcetildelingen og principperne for efterregulering af
områdets bevilling.
I den eksisterende model efterreguleres områdets bevilling kun med fremadrettet
virkning fra d. 1. august. Det betyder, at området efter det nuværende regelsæt ikke
bliver efterreguleret i hverken positiv eller negativ retning i forhold til de første 7
måneder af budgetåret. I forslaget til ny model efterreguleres områdets bevilling
både opad og nedad i forhold til det faktiske antal indskrevne børn og unge i løbet
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af budgetåret. I henhold til den grundnormering, som områdets budget er fastsat
efter, efterreguleres budgettet svarende til forældrebetalingsandelen på
fritidsklubområdet og med 50 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb på
ungdomsklubområdet.
Baggrunden for princippet for efterregulering af fritidsklubområdet er, at
forældrebetalingsandelen udgør mere end 50 pct. af enhedsprisen. Med en
efterregulering svarende til 50 pct. af enhedsprisen ville der opstå det paradoks, at
området samlet set ville få en gevinst ved at have haft flere børn i fritidsklubben i
årets løb, og omvendt en udgift ved at have haft færre børn i fritidsklubben i årets
løb. For at undgå denne situation efterreguleres fritidsklubdelen derfor svarende til
forældrebetalingsandelen, hvorved fritidsklubområdet under ét hverken vinder eller
taber på efterreguleringen.
Konsekvensen af, at efterreguleringen af bevillingen foretages for hele kalenderåret
og ikke kun for de sidste 5 måneder af året, vil være bestemt af udviklingen i det
gennemsnitlige antal indskrevne børn og unge, og omlægningen vil derfor kunne
udløse både et mer- og et mindreforbrug på området.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at udkastet til ny
ressourcetildelingsmodel for klubområdet godkendes og implementeres med
virkning fra 1. januar 2012.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af
forvaltningen. Udvalget ønsker en opfølgning på ressourcetildelingsmodellen i
forbindelse med anslået regnskab.
Jørn Moos (V) var fraværende
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1. Indledning

I forlængelse af styringstiltagene på dagtilbudsområdet med indførelse af ny ressourcetildelingsmodel er det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til en model for klubområdet, som
tager afsæt i samme styringsprincipper. Styringstiltaget ligger i forlængelse af de strukturændringer på området, som træder i kraft 1. januar 2012.
Styringstiltagene på området skal ses i sammenhæng med den gennemførte klubanalyse, som
peger på en styrkelse af den strategiske fokus på området.
Med afsæt heri tager modellen udgangspunkt i følgende principper:
•

•
•

enkel og gennemskuelig tildelingsmodel, som overordnet baseres på et ledelsestilskud, et
grundtilskud til de bygningsrelaterede udgifter og et aktivitetsbaseret tilskud, som dækker
udgifter til de børnetalsafhængige udgiftsområder
bedre overordnet økonomisk styring af klubtilbuddene
understøtte en ny klubstruktur med områdeledelse og fire ungdomsklubber ved øget fleksibilitet af økonomi- og ressourcetildelingen inden for Klub Lyngby.

Ressourcetildelingsmodellen omfatter alle klubtilbud under Klub Lyngby med undtagelse af
Fritids- og ungdomsklubben, Taarbæk og Club10, hvor det nuværende budgetgrundlag videreføres.
Modellen ændrer ikke ved kommunens generelle serviceniveau på klubområdet, idet der udelukkende lægges op til en ændret model for udmåling af områdets ressourcer. Med modellen
tilstræbes det, at der på sigt kan opnås et ensartet serviceniveau klubberne imellem, hvor der i
dag grundet forskelle i personale- og lønsammensætning kan være stor variation i den gennemsnitlige timepris.
Det anbefales at indføre en ny ressourcetildelingsmodel ved årsskiftet 2012.

1.1 Resumé
Med den ny ressourcetildelingsmodel gennemføres en styringsmodel for fritids- og ungdomsklubberne under Klub Lyngby, som sætter øget fokus på såvel den faglig som den økonomiske ressourceudnyttelse på området. I dette afsnit gennemgås hovedkonsekvenserne af den
nye model.
a. Modellen er enkel og gennemskuelig – og tager udgangspunkt i en tildelingsfaktor
pr. barn.
For at sikre en enkel og gennemskuelig tildeling gives hovedparten af tilskuddet med udgangspunkt i en enhedspris Enhedsprisen udgør 5.908 kr. for et barn/ung i ungdomsklubben
og 12.108 kr. for et barn/ung i fritidsklubben. Forskellen fremkommer ved, at de 2 tilbud har
forskellig åbningstid samt belastningsgrad forstået som forholdet mellem personale og barn.
Dermed videreføres den vægtning, som i dag er bestemmende for normeringen.
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Langt de fleste af klubtilbuddenes poster indgår i denne tildeling, herunder fx løn- og vikarudgifter, kontorhold, aktivitetsbeløb mv. Derudover tildeles hver af de 4 klubber hhv. et ledelsestilskud og et grundtilskud til dækning af klubtilbuddets bygningsrelaterede udgifter.
Modellen gør endeligt op med den hybrid af normerings- og lønsumsstyring, som har været
praksis igennem de senere år. I stedet gennemføres en enhedsbaseret tildelingsfaktor, som
sikrer en større gennemsigtighed og fleksibilitet i den fremtidige ressourcetildeling.
Princippet om bemanding med minimum 2 medarbejdere i åbningstiden gælder fortsat.
b. Modellen giver en bedre overordnet økonomisk styring af klubberne med budgetrammer, der hen over året ligger nogenlunde fast.
Modellen indebærer, at klubområdet kan disponere nogenlunde frit inden for det aktivitetsbestemte råderum. Det giver samtidig mulighed for at kunne prioritere ressourceanvendelsen på
lønsum mellem de enkelte lokationer.
c. Modellen sikrer tilpasning af budgettet til det faktiske medlemstal
Med modellen lægges der op til en årlig kapacitetstilpasning som på dagtilbudsområdet. Det
indebærer, at der en gang årligt i december måned gøres op, hvor mange medlemmer klubberne har haft som et årsgennemsnit set i forhold til normeringen. Såfremt klubberne har haft
flere medlemmer end normeret kompenseres området ved en efterregulering af ressourcerne.
Tilsvarende sker der en modregning i områdets ressourcer, såfremt klubberne har haft færre
medlemmer end normeret.
På fritidsklubdelen efterreguleres svarende til forældrebetalingsandelen, og på ungdomsklubdelen efterreguleres svarende til 50 pct. af den aktivitetsbestemte enhedspris fratrukket forældrebetalingen.
d. Modellen sikrer et lokalt råderum inden for det eksisterende budgets rammer og
letter administrationen.
Det sker ved en kombination af decentralisering af ressourceanvendelsen og sammenlægning
af budgetterne i større enheder svarende til 4 lokale klubenheder. Modellen sikrer samtidig
klubområdet et større råderum for prioritering af ressourceanvendelsen ved tildeling af lønsum frem for timer.
e. Modellen tager delvis højde for evt. forskelle i medarbejder- og ledelsesstrukturen
på klubområdet.
Med modellen bortfalder princippet om tildeling af ledelsestid pr. barn, idet der kun tildeles 1
ledelsesårsværk pr. klub uanset antal medlemmer og antal lokationer.
Ledelsestilskuddet tager udgangspunkt i den enkelte leders faktiske lønsammensætning
Den aktivitetsbestemte udmåling af lønsum ændrer ikke ved muligheden for prioritering af
ressourceanvendelsen i forhold til lokale udfordringer.
f. Modellen ændrer ikke ved det generelle serviceniveau i Klub Lyngby.
Isoleret set lægger ressourcetildelingsmodellen ikke op til yderligere besparelser – udover de
allerede besluttede besparelser på samlet set 3,6 mio. kr. som følge af ny struktur og fællespasning. Af de 3,6 mio. kr. er 2,15 mio. kr. fundet ved reduktioner på ledelsesstruktur og Club
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10, mens de resterende realiseres over driften. Området er omvendt tilført ekstra ressourcer til
tidlig SFO-start og kapacitetstilpasning som følge af flere medlemmer – svarende til ca. 2,4
mio. kr.
g. Modellen gennemføres ved årsskiftet 2012.
Modellen indebærer en omlægning af budgettildelingen på de aktiviteter, som ikke vedrører
den bygningsmæssige drift.

1.2 Den nuværende ressourcemodel
Den nugældende ressourcetildelingsmodel bygger på tildeling af ressourcer opgjort på grundlag af det faktiske lønsumsforbrug til de årsværk, som den enkelte klub råder over. Ressourcetildelingen af både medarbejder- og ledelsestid sker ud fra et timetalsstyret system, hvor lønsummen følger de ansatte.
Personaleressourcerne tildeles med udgangspunkt i gennemsnitlig åbningstid og belastningsgrad opgjort for hhv. fritidsklubdelen og ungdomsklubdelen.
Tabel 1. Grundelementer i tildeling af personaleressourcer i den nuværende model for Klub
Lyngby
Fritidsklub
Ungdomsklub
24,88
13,93
Gennemsnitlig åbningstid i timer/uge
30,53
35,00
Belastningsgrad

Ledelsestilskuddet gives i dag som et grundtilskud for hhv. fritidsklubdelen og ungdomsklubdelen samt et variabelt timetal udmålt pr. barn under fritidsklubdelen. Den enkelte klub tildeles dog som minimum 30 timers ledelsestid pr. uge.
Tabel 2. Grundelementer i tildeling af ledelsestid i den nuværende model for Klub Lyngby
Fritidsklub
Ungdomsklub
10,00
5,00
Grundtid i timer/uge
0,20
0,00
Ledelsestid pr. barn i timer/uge
30,00
Minimumsledelsestid i timer/uge

Derudover tildeles der et aktivitetsbeløb pr. barn pr. år, som i 2011 udgør 1.723 kr. pr. budgetteret fritidsklubplads og 556 kr. pr. budgetteret ungdomsklubplads.
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2. Grundprincipper og rammer for fremtidig ressourcetildeling

Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser klubbernes ressourcetildeling til en gennemsigtig,
effektiv og fleksibel ressourcetildeling, som ligger i naturlig forlængelse af gældende principper på andre områder vedr. bl.a. lønsumsstyring og økonomistyring.
Med ønsket om at opstille en enkel og gennemskuelig model gennemgås her de enkelte elementer i forslag til en ny ressourcetildelingsmodel. Figuren nedenfor viser elementerne:
Figur 1. Forslag til ny budgetmodel for fritids- og ungdomsklubområdet

Grundtilskud
(bygningsmæssige rammer, herunder rengøring og energi)
Gives til områdelederen, der fordeler
efter principperne i
ressourcetildelingsmodellen

Ledelsestilskud
(lønsum)

Børnetalsafhængigt tilskud
(lønsum til pædagogisk personale og aktivitetsrelaterede udg.)

Særlige sociale, integrationsmæssige og pædagogiske
udfordringer/initiativer
(lønsum)

Prioriteres til udvalgte
klubber og indsatsområder (stille piger og
utilpassede drenge)
efter en nærmere prioritering i ledergruppen

Tildeling af budgetmidler til klubberne foreslås overordnet inddelt efter 3 hovedtilskud, som
gives til alle klubtilbud:
- et grundtilskud, som knytter sig til de bygningsmæssige rammer for klubtilbuddene.
- et ledelsestilskud, der fastsættes på baggrund af den konkrete leders faktiske lønsammensætning.
- et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr.
barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af børnetallene i de enkelte klubber. Det børnetalsafhængige tilskud udmåles i en lønsumsramme og et rådighedsbeløb til aktiviteter.
Derudover foreslås der reserveret en central pulje under områdelederen på 1,0 mio. kr. af områdets samlede lønsum. Puljen øremærkes til særlige sociale, integrationsmæssige og pædagogiske udfordringer – og tildeles klubber med særlige sociale, integrationsmæssige udfordringer eller anvendes til at understøtte særlige og prioriterede fælles indsatser, som f.eks.
stille piger og utilpassede drenge. Det forudsættes, at puljens anvendelse og fordeling kobles
til Klub Lyngbys virksomhedsplan, og at der i beretningen redegøres for anvendelsen heraf –
herunder for de indhøstede effekter og resultater.
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2.1 Grundtilskud
Den enkelte klub tildeles et grundtilskud, der knytter sig til de fysiske rammer for driften af
tilbuddet. Grundtilskuddet opgøres med udgangspunkt i konkrete fysiske forhold, der gør sig
gældende for driften af det enkelte klubtilbud. Forskelle i de enkelte klubbers grundtilskud vil
således afspejle forskelle i de fysiske rammer og i de konkrete forbrug i de enkelte klubber –
tilskuddet vil ikke være direkte relateret til antal indskrevne børn og unge og holdes derfor
konstant uanset udsving i børnetal.
Grundtilskuddet omfatter i hovedtræk følgende poster:
•
•
•
•
•

Rengøring
Vedligeholdelse af udearealer
Indvendig vedligeholdelse
El, gas og opvarmning
Husleje og bygningsforsikring

Grundtilskuddet tildeles i princippet med udgangspunkt i den enkelte klub, men i praksis som
et samlet beløb til Klub Lyngby, der administreres af områdelederen. I udgangspunktet er der
ikke fastsat krav om, at grundtilskuddet alene må anvendes til de ovennævnte forhold. Klubbernes eventuelle overskud/underskud vedrørende grundtilskud skal således i tråd med kommunens overførelsesregler ses i sammenhæng med den øvrige drift af de enkelte klubtilbud.(el, gas og opvarmning er undtaget fra overførselsreglerne).
Den igangværende ejendomsanalyse kan ændre på den organisatoriske placering og budgetansvar for disse udgifter.

2.2 Ledelsestilskud
Ledelsestilskuddet baseres på den enkelte leders faktiske lønsammensætning. Hertil lægges et
mindre råderum, som giver plads til honorering af overenskomstforbedringer og særydelser
herunder kompensation for 6. ferieuge.

2.3 Aktivitetsbaseret tilskud
Det aktivitetsbaserede tilskud tager udgangspunkt i et beløb pr. barn/ung. Hermed sikres en
ensartet og gennemsigtig ressourcetildeling. Beløbet dækker klubbernes aktivitetsrelaterede
udgifter – dvs. omkostninger til personale og øvrige udgifter, der knytter sig til antallet af
børn/unge i klubtilbuddene.
Konkret opgøres det aktivitetsbaserede tilskud med udgangspunkt i antallet af børn og unge.
Børn i ungdomsklubben indregnes med en faktor 1, og unge i fritidsklubben indregnes med en
faktor 2,05. Vægtningen er baseret på forholdet mellem åbningstid og belastningsgrad på de 2
områder. Beregningen tager afsæt i den gennemsnitlige åbningstid for alle enheder excl. Club
10.
Regnestykket for den anvendte faktor ser således ud:

6

gns. åbningstid / belastningsgraden (for fritidsklubområdet)
__________________________________________________________________
gns. åbningstid / belastningsgraden (for ungdomsklubområdet)

Det aktivitetsbaserede tilskud dækker følgende udgiftsposter:
•
•

Lønsum vedr. pædagogisk personale og vikarer
Kontorhold

mens det aktivitetsbaserede rådighedsbeløb (som nu) dækker følgende udgiftsposter:
•

Udgifter til forplejning, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, legepladsudstyr mv.

Både det aktivitetsbaserede tilskud og det aktivitetsbaserede rådighedsbeløb udmåles som et
kronebeløb pr. barn/ung. Der er ikke i det aktivitetsbaserede tilskud fastlagt restriktioner i
forhold til anvendelsen af kronebeløbet. Det er således i udgangspunktet op til området at fordele budgetbeløbene mellem personaleudgifter og øvrige aktivitetsbaserede udgifter – dog
under hensyntagen til de overordnede rammer for drift af klubber under Klub Lyngby og
principperne for lønsumsstyring.
Dermed er der taget højde for alle nuværende budgetposter i det gældende budget. Budgetposterne under fællesområdet berøres i udgangspunktet ikke, idet der overvejende er tale om
poster, som går på tværs af enhederne, og derfor naturligt falder ind under områdelederens
råderum.
Såfremt det vurderes som hensigtsmæssigt og nødvendigt af hensyn til håndtering af særlige
udfordringer mv. vil der kunne ske en omfordeling af ressourcerne indenfor Klub Lyngby.
Det forudsættes, at der redegøres herfor i Klub Lyngbys årsberetning, samt at klubbernes lokaludvalg og Klub Lyngbys bestyrelse orienteres herom.

2.4 Særlige sociale, integrationsmæssige samt pædagogiske udfordringer/initiativer
Udkastet til ressourcetildelingsmodel – baseret på aktiviteter alene - tilgodeser i udgangspunktet ikke klubber med særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer, ligesom den
heller ikke tilgodeser behovet og mulighederne for tværgående prioriteringer til særlige indsatser.
Derfor foreslås der reserveret en central pulje under områdelederen på 1,0 mio. kr. af områdets samlede lønsum. Puljen øremærkes til særlige sociale, integrationsmæssige og pædagogiske udfordringer – og tildeles klubber med særlige sociale, integrationsmæssige udfordringer eller anvendes til at understøtte særlige og prioriterede fælles indsatser, som f.eks.
stille piger og utilpassede drenge.
Det forudsættes at puljens anvendelse og fordeling kobles til Klub Lyngbys virksomhedsplan
og at der i beretningen redegøres for anvendelsen heraf – herunder for de indhøstede effekter
og resultater. Det forudsættes at anvendelsen besluttes i et samarbejde med de fire klubledere.
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3. Centrale puljer og ordninger

På fællesområdet ligger i dag en række puljer, som vedrører den generelle drift af området
herunder konti vedr. forældrebetalingsandelen af den samlede drift, fripladstilskud, udviklingspulje, pulje til boligsociale aktiviteter mv.
Disse puljer er ikke omfattet af ressourcemodellen.
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4. Budgetgrundlag

Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommunens budget i oktober måned fastlægges
budgetrammen for klubområdet og dermed den aktivitetsbaserede andel af budgetmidlerne.
De aktivitets-/enhedsbaserede budgetmidler er bestemt af et forventet gennemsnitligt antal
indskrevne børn/unge hen over året (grundnormering). Budgettet korrigeres efterfølgende i
forbindelse med regnskabsafslutningen på grundlag af det faktiske antal gennemsnitlige indskrevne børn og unge i regnskabsåret.
Det enhedsbaserede tilskud består af et lønsums- og kontorholdsbeløb pr. barn/ung og et aktivitetsbeløb pr. barn/ung.
For 2012 kan aktivitetsbeløbene opgøres til 1.733 kr. pr. år pr. fritidsklubmedlem og 559 kr.
pr. år pr. ungdomsklubmedlem (beløbene er opregnet på grundlag af KL’s prisstigningsprocent for art 2.9 Øvrige varekøb).
Det enhedsbaserede lønsumsbeløb er opgjort med udgangspunkt i lønsumsbevillingen for
2012 korrigeret for tilpasninger i henhold til budgetaftalen for 2011-2014, hvor området er
blevet underlagt indhentelse af en effektiviseringsgevinst på strukturen svarende til 2,0 mio.
kr. samt en generel besparelse på 1,0 mio. kr.
Rammen er derudover pålagt en budgetreduktion som konsekvens af beslutningen om fælles
pasning i sommerferien på 0,6 mio. kr. årligt. Besparelsen er indeholdt i rammebeløbet for
2012 under de enkelte profitcentre.
Med opgaven med pasning af 3. klassesbørn i forbindelse med tidlig SFO-start er området
tilført 0,9 mio. kr.
Derudover udestår der at indarbejde en kapacitetstilpasning på lønsummen på 1,1 mio. kr.
Justeringen indebærer en opjustering af den samlede budgetramme for området, primært på
lønsumsdelen.
Rammen for opgørelse af den aktivitetsbaserede enhedspris vedr. lønsum til fagpersonale og
udgifter til kontorhold tager afsæt i følgende:
Tabel 3. Budgetgrundlag 2012 for opgørelse af aktivitetsbestemt tilskud (PL-2012)
Aktivitetsbestemt tilskudsramme:
Beløb i kr.
Rammebeløb budget 2012 (personale incl. ledelse):
26.253.638 kr.
Lønsum reserveret klubledelse:
-2.250.000 kr.
Lønsum vedr. områdeleder:
-51.145 kr.
-186.679 kr.
Lønsum vedr. administrativ områdeledelse:
Effektiviseringsgevinst:
-2.052.000 kr.
Rammebesparelse fagpersonale 2012:
-1.022.900 kr.
Rammetilførsel Club 10 (153.435 kr. – 32.236 kr.):
121.199 kr.
Tidlig SFO-start:
946.346 kr.
Lønsum vedr. ikke udmøntet kapacitetstilpasning:
1.118.908 kr.
Lønsum reserveret særlige sociale, integrationsmæssige samt pædagogiske udfordringer:
-1.000.000 kr.
Aktivitetsbestemt lønsumsramme i alt:
21.877.367 kr.
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Rammebeløb vedr. kontorhold:
Delramme 1 i alt:
Rammebeløb vedr. aktivitetsbestemt rådighedsbeløb:
Rådighedsbeløb vedr. ikke udmøntet kapacitetstilpasning:
Tidlig SFO-start:
Rammetilførsel Club 10 (2.975.875 kr. – 2.943.639 kr.)
Delramme 2 i alt:
Aktivitetsbestemt ramme i alt:

243.672 kr.
22.121.039 kr.
2.626.285 kr.
185.145 kr.
132.209 kr.
32.236 kr.
2.975.875 kr.
25.096.914 kr.

Budgetrammen for 2012 bygger på nedenstående aktivitetsforudsætninger for Klub Lyngby
opgjort excl. Fritids- og ungdomsklubben, Taarbæk, og Club 10:
Tabel 4. Budgetterede aktivitetstal for klubområdet 2012
Afdelinger/enheder
Antal børn i FK
Baune
286
Kolle og Tryggehvile
424
Vænget og V2
374
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen
419
I alt
1.503

Antal unge i UK
157
175
167
165
664

Det børnetalsafhængige tilskud kan med udgangspunkt i rammebeløbene i tabel 3 opgøres til
13.841 kr. for et fritidsklubmedlem og 6.467 kr. for et ungdomsklubmedlem. Enhedspriserne
er sammensat af hhv. et aktivitetsbestemt beløb og et rådighedsbeløb, som opgjort i tabel 5.
Tabel 5. Enhedspriser for aktivitetsbestemt tilskud på klubområdet (PL-2012)
FK-barn/ung
UK-barn/ung
Aktivitetsbestemt tilskud
12.108 kr.
5.908 kr.
Rådighedsbeløb til børnerelaterede udgifter
1.733 kr.
559 kr.
Enhedspris i alt
13.841 kr.
6.467 kr.

4.1 Aktivitet og kapacitetstilpasning
Kommunens budget vedtages i oktober måned og med udgangspunkt heri fastlægges budgetrammen for klubområdet, herunder de aktivitetsbaserede budgetmidler. De aktivitetsbaserede
budgetmidler opgøres på baggrund af det fastsatte enhedsbeløb og områdets grundnormering
samt eventuelle beslutninger om budgettilpasninger.

4.1.1 Grundnormering
Der opereres med en grundnormering for hhv. fritids- og ungdomsklubdelen. Hen over året
svinger behovet for antallet af pladser i hhv. fritids- og ungdomsklubdelen. Antallet af indskrevne børn vil typisk ligge højt i forbindelse med skolestart/tidlig SFO-start, hvorfor grundnormeringen vil blive fastlagt ud fra en vurdering af det gennemsnitlige antal indskrevne
børn/unge. Grundnormeringen følger budgetåret og udmeldes efter kommunalbestyrelsens
vedtagelse af områdets budgetramme.
Den samlede budgetramme for området kapacitetstilpasses i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af det forventede pladsbehov og en nettoenhedspris. Områdets budgetramme
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kapacitetstilpasses som udgangspunkt svarende til 100 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb fratrukket forældrebetalingsandelen.
Med udgangspunkt i det beregnede enhedsbeløb fordeles den aktivitetsbestemte del af rammen ud til de enkelte institutioner. Grundet forskelle i løn- og personalesammensætning kan
der være behov for at justere i enhedernes andel af den aktivitetsbestemte lønsum.

4.1.2 Regulering til det faktiske antal indskrevne
Den aktivitetsbaserede del af områdets budgetramme er bestemt af de grundnormeringer, som
udmeldes i forbindelse med budgettet. Afvigelser herfra opgjort som et gennemsnit for året
afregnes på fritidsklubdelen med forældrebetalingsandelen og på ungdomsklubdelen med 50
pct. af det aktivitetsbaserede enhedsbeløb pr. barn/ung.
Baggrunden for, at principperne for efterregulering af hhv. fritidsklub- og ungdomsklubdelen
ikke er identiske, er, at forældrebetalingsandelen i fritidsklubben ligger over 50 pct. af enhedsprisen. Beløbet for efterregulering af 1 fritidsklubplads fastsættes derfor svarende til forældrebetalingen, så det undgås, at området indhenter en gevinst ved flere børn og omvendt en
udgift ved færre børn end normeret.
Efterreguleringen foretages i forbindelse med regnskabsårets afslutning og indregnes/modregnes i næste års budget.
For løbende at skabe klarhed over de økonomiske forudsætninger for klubbernes drift er det
nødvendigt, at området har fuldt overblik over udviklingen i antal indskrevne børn/unge. Områdelederen vil derfor skulle følge udviklingen i aktiviteten meget tæt med henblik på løbende
at kunne foretage de nødvendige justeringer.
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5. Implementering

Indførelse af en ny ressourcetildelingsmodel forudsætter gennemgang af alle klubbernes normeringer og en evt. tilpasning til klubbernes nye ressourcetildeling. Derfor er det nødvendigt
at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til, at Børne- og Fritidsforvaltningen foretager de
nødvendige ændringer.
Det anbefales derfor, at modellen indføres i forbindelse med årsskiftet 2012, som er sammenfaldende med et nyt budgetår. Det vil sikre lederne større mulighed for at kunne gennemføre
de tilpasninger, som kræver længere tids planlægning.
Indfasning i forbindelse med et nyt budgetår vil ligeledes sikre en mere hensigtsmæssig administrativ tildeling af ressourcer.
Implementering i forbindelse med årsskiftet vil ligeledes ligge i naturlig forlængelse af den
ændrede klubstruktur.
Derudover vil der være behov for tid til fastlæggelse af klubbernes administrationsgrundlag.
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Bilag 1. Sammenligning af enhedernes råderum i nuværende ressourcetildelingsmodel og i forslag til ny ressourcetildelingsmodel.
Den faktiske ressourcetildeling i den nuværende model er bestemt af den enkelte enheds timetalstildelte råderum og den konkrete løn- og personalesammensætning. Grundet store forskelle i andelen af uddannet personale og lønanciennitet, er de enkelte klubbers lønbudget typisk
blevet justeret af flere omgange inden for det løbende budgetår. De enkelte enheders budgetramme for 2012 giver derfor ikke et retvisende billede af det forventede forbrug. For at kunne
sammenholde råderummet i den eksisterende model med råderummet i den foreslåede model
er budgetrammerne for 2012 derfor blevet justeret, så fordelingen svarer til det relative forhold, som gjorde sig gældende på regnskabet for 2010.
Budgettet for 2012 baserer sig på nedenstående aktivitetsforudsætninger for antal børn i hhv.
fritids- og ungdomsklubdelen. Vægtet antal børn i tabel 1 udtrykker den relative fordeling,
som danner udgangspunkt for tildeling af de aktivitetsbestemte ressourcer til lønsum i forslaget til ny ressourcetildelingsmodel.
Tabel 1. Aktivitetsforudsætninger budget 2012
Børnetal
FK
Baune
Kolle og Tryggehvile
Vænget og V2
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen
Taarbæk
I alt
I alt excl. Taarbæk

286
424
374
419
58
1.561
1.503

Børnetal
UK
157
175
167
165
16
680
664

Vægtet antal
børn
743
1.044
933
1.024
135
3.879
3.744

Tabel 2 viser fordelingsvirkningen ved fuld indfasning af modellen, hvor de 2 enheder bestående af hhv. Baune, Kolle og Tryggehvile vinder på modellen med samlet ca. 0,9 mio. kr.,
mens de 2 resterende enheder bestående af hhv. Vænget, V2, Tronen, Lundtofte og Carlsvognen omvendt taber ca. 0,9 mio. kr. på modellen.
En væsentlig forklaring herpå er, at de mindste enheder ved overgang til enhedsbaseret udmåling mister den del af driftstilskuddet i den nuværende model, som udløses af minimumsbestemmelser på både ledelses- og personaleudmålt timetildeling.
En anden væsentlig forklaring er, at den nuværende beregningsmodel i et vist omfang tilgodeser de klubber, som har særlige sociale og pædagogiske udfordringer.
Da regnestykket tager afsæt i fordelingen på regnskabet for 2010 er der tale om en tilnærmet
opgørelse af fordelingsvirkningerne, som derfor kun kan betragtes som en indikator for den
umiddelbare konsekvens af modellen ved fuld indfasning med virkning fra 1. januar 2012.
I praksis vil det være op til områdelederen at fordele lønsummen til de enkelte enheder under
Klub Lyngby. I den forbindelse vil områdelederen være nødsaget til at tage højde for de aktu-
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elle forskelle i løn- og personalesammensætning, som indebærer en skævdeling af det aktivitetsbestemte lønsumstilskud. Fordelingsvirkningsvirkninger skal derfor betragtes som en helt
teoretisk øvelse, som udelukkende kan bruges vejledende i områdelederens økonomistyring af
området.
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Tabel 2. Fordelingsvirkning ved fuld indfasning af aktivitetsbestemt tildeling i forbindelse med overgang til ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet
Enheder under gl. klubstruktur:
Grundtilskud
Bygningsrel.
Baune
Carlsvognen

Energi

Aktivitetsbestemte tilskud

Rengøring

I alt

Løn

Rådigheds beløb

Kontorhold

Tab(-)/ gevinst(+) Tab(-)/ gevinst(+)

Råderum
I alt

Ny model

Gl. model

i hele kroner

i pct.

169.063

36.585

309.172

514.820

4.342.060

583.401

48.362

4.973.824

5.488.644

5.070.201

418.443

7,62%

86.546

75.917

88.145

250.608

1.929.773

259.221

21.494

2.210.488

2.461.096

2.771.397

-310.301

-12,61%

Tryggehvile

169.951

150.822

154.309

475.082

2.640.948

359.567

29.415

3.029.930

3.505.012

3.261.851

243.162

6,94%

Vænget

164.458

105.282

93.657

363.397

2.456.066

334.243

27.356

2.817.664

3.181.061

3.345.763

-164.702

-5,18%

Lundtofte

116.628

82.300

54.044

252.972

2.005.929

278.844

22.342

2.307.115

2.560.087

2.603.419

-43.332

-1,69%

Tronen
Taarbæk

114.875

80.729

92.455

288.059

2.045.684

280.297

22.785

2.348.766

2.636.825

3.091.427

-454.603

-17,24%

40.693

13.752

27.714

82.159

1.188.678

84.292

21.912

1.294.882

1.377.041

1.377.041

0

0,00%

96.182

79.055

81.018

256.255

2.998.165

407.252

33.394

3.438.810

3.695.065

3.657.717

37.348

1,01%

121.965

90.268

138.048

350.281

3.458.743

473.050

38.524

3.970.316

4.320.597

4.046.612

273.985

6,34%

I alt

1.080.361

714.710

1.038.562

2.833.633

23.066.045

3.060.167

265.584

26.391.796

29.225.429

29.225.429

0

0,00%

I alt excl. Taarbæk

1.039.668

700.958

1.010.848

2.751.474

21.877.367

2.975.875

243.672

25.096.914

27.848.388

27.848.388

0

0,00%

Virumgård
Kolle

Tabel 3. Fordelingsvirkning ved fuld indfasning af aktivitetsbestemt tildeling i forbindelse med overgang til ny ressourcetildelingsmodel på klubomådet
Enheder i ny klubstruktur:
Grundtilskud
Bygningsrel.

Energi

Aktivitetsbestemte tilskud

Rengøring

I alt

Løn

Rådigheds beløb

Kontorhold

Tab(-)/ gevinst(+) Tab(-)/ gevinst(+)

Råderum
I alt

Ny model

Gl. model

i hele kroner

i pct.

Baune

169.063

36.585

309.172

514.820

4.342.060

583.401

48.362

4.973.824

5.488.644

5.070.201

418.443

Kolle og Tryggehvile

291.916

241.090

292.357

825.363

6.099.691

832.617

67.939

7.000.247

7.825.610

7.308.463

517.147

6,61%

Vænget og V2
Tronen, Lundtofte og
Carlsvognen
Taarbæk

260.640

184.337

174.675

619.652

5.454.230

741.495

60.750

6.256.475

6.876.127

7.003.481

-127.354

-1,85%

318.049

238.946

234.644

791.639

5.981.385

818.362

66.621

6.866.368

7.658.007

8.466.243

-808.235

-10,55%

40.693

13.752

27.714

82.159

1.188.678

84.292

21.912

1.294.882

1.377.041

1.377.041

0

0,00%

I alt

1.080.361

714.710

1.038.562

2.833.633

23.066.045

3.060.167

265.584

26.391.796

29.225.429

29.225.429

0

0,00%

I alt excl. Taarbæk

1.039.668

700.958

1.010.848

2.751.474

21.877.367

2.975.875

243.672

25.096.914

27.848.388

27.848.388

0

0,00%

7,62%

