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Kulturfonden 2011. Drøftelse af prioritering af Kulturfondens midler
.

Indstilling
Det foreslås, at det drøftes, om særlige områder skal prioriteres i 2011
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne for Kulturfonden drøfter Kultur- og Fritidsudvalget temaer og
indsatsområder for det kommende år, når budgettet er vedtaget.
Der er i 2011 en ramme på 528.000 kr. som fordeles til kulturelle foreninger,
kulturpris og midler som via Kulturfonden kan søges til kulturelle aktiviteter,
indkøb af kunst og vedligeholdelse af kommunens kunstsamling.
Det disponible beløb til uddeling via Kulturfonden er i 2011 på 163.000 kr., men vil
kunne blive ændret lidt, når den endelige udregning af foreningstilskuddene er
foretaget.
Retningslinjerne for Kulturfonden blev senest gennemgået og justeret i marts 2010 i
forbindelse med drøftelse af prioriteringer af fonden i 2010. Retningslinjerne er
vedlagt som bilag.
Af tidligere prioriteringer kan nævnes: 2010: Kunstformidling for børn og 2009:
Unicef, 2008: Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen blev udsat og genoptages i udvalgets møde i december mhp. at få et overblik
over tidligere anvendelse af Kulturfondens midler.
Forvaltningen henviser til det sagen vedlagte notat "Kulturfonden 2008-2010" af
25. november 2010, der viser anvendelsen af kulturfondens midler for 2008, 2009
og 2010 samt et umiddelbart budget for 2011.
Som det følger af notatet synes det for henholdsvis 2009 og 2010 definerede
prioritering (ingen prioritering fastsat for 2008) ikke at have givet sig signifikant
udslag m.h.t. selve anvendelsen af de til rådighed værende midler.
De indgåede resultat-kontrakter forudsætter omvendt, at der i vidt omfang er
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foretaget en øremærkning af midlernes anvendelse, ligesom der synes at være en
konsolideret anvendelse af midler til projekter af forskellig karakter både indenfor
lokal kulturarv - relaterede formål og lokale kulturformidlende aktiviteter.
Sammenholdt med budgettet for 2011, og såfremt udvalget ønsker særligt at
prioritere et eller flere kulturområder i 2011, peger forvaltningen på muligheden
af forsøgsvis at forhåndsreservere et beløb til det eller de prioriterede formål f.eks. 75.000 kr. - som tillige kan danne grundlag for forvaltningens aktive
afsøgning af projekter m.v. til forelæggelse til behandling for udvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Udvalget besluttede, at temaet i 2011 bliver kultur for/med "Børn og Unge" herunder en evt. temasøndag for børn og unge på biblioteket.
Jørn Moos var fraværende.
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Kulturfonden. Kunstformidlingsprojekt
.

Indstilling
Det foreslås, at der afsættes 30.000 kr. til udarbejdelse af en foranalyse i forbindelse
med kunstskoleprojekt for børn. Beløbet anvendes til projektansættelse af 1 person i
perioden 22.11 til 21.12.2010.
Sagsfremstilling
Ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af Kulturfonden 2010, blev det besluttet
at prioritere muligheden for at arbejde med en fremtidig billedskole.
Der har efterfølgende været holdt et møde med nogle af de personer i kommunen,
der på forskellig måde er aktive og interesserede i kunst- og kulturformidling for
børn og her var der bred tilslutning til at man arbejdede seriøst videre med
kunstformidling for børn og en række forslag til forskellige måder man kunne
realisere det på.
Muligheden for at forsøge med en slags kunstskole/kunstformidling for de 9 – 12
årige blev fremhævet, men også andre forslag var på bordet. Referat vedlagt.
For at komme videre med projektet ønskes igangsat en
forundersøgelse/forprojektering, som skal undersøge de muligheder, der vil være
for at etablere billedskole eller anden form for formidling af kunst i
Lyngby-Taarbæk.
Forprojekteringen skal rumme flere scenarier hvor hver del skal indeholde forslag
til lokalisering, økonomi, organisering, samarbejdspartnere og andre konkrete
forhold, som er nødvendige for at realisere et projekt.
Tidsplan:
22.12 2010 forprojektering afleveres.
7.1 2011 det afleverede gennemgås og diskuteres med henblik på egentlig
projektfornulering.
20.1 2011 projektforslag behandles i KFU
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2010 57.000 kr. tilbage i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
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Kultur- og Fritidsforvaltningen den 17. november 2010:
Sagen udsattes, og midlerne søges overført til 2011.
Til brug ved en fortsat drøftelse af sagen peger forvaltningen på muligheden for at
benytte følgende, eksempelvise temaer:
• Med inspiration fra bl.a. Gentofte og Rudersdal kommuner kunne måske
overvejes "Åbent- Hus" - weekend hos lokale kunstnere. (Forvaltningen er
bekendt med, at enkelte lokale kunstnere har erfaring med sådanne
arrangementer, og gerne vil tage initiativ til et arrangement.)
• "Bliv Årets kunster" - konkurrence (Indbydelse/opfølgning til lokale kunstnere
om at udstille, f. eks et antal værker hver over et bestemt tema. En
dommerkomité udvælger derefter, hvem der skal være årets kunstner, der får
lov at donere et værk, til en af kommunen understøttet aktivitet eller facilitet.
Det vil give en udstilling, omtale af lokale kunstnere, og dermed ved en
begivenhed for borgerne og for kommunen under ét.)
• Indstiftere af en "Årets Kulturpris til erhvervslivet". (Prisen kunne f.eks. være et
værk af årets kunster givet til erhvervsvirksomhed som led i virksomhedens
lokale virke også til gavn for kulturlivet.)
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Sagen udsættes med henblik på afdækning af mulighederne for etablering af
billedskoleaktiviteter i regi af enten musikskolen eller biblioteket.
For så vidt angår de resterende ca. 57.000 kr. søges de overført til 2011.
Der arbejdes videre med de første to punkter - "Åbent-Hus"-arrangement med
lokale kunstnere og en "Årets kunstner"-konkurrence.
Jørn Moos var fraværende.
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Strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011 - 2013
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011 – 2013
drøftes med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af emnet den 29. marts og den 21.
juni 2010 behandlede Økonomiudvalget den 22. november 2010 det af
forvaltningen udarbejdede forslag til dels kommunens strategi for
konkurrenceudsættelse, dels planen for konkurrenceudsættelse. I behandlingen
indgik endvidere de retningslinier, som efter forvaltningens opfattelse bør lægges til
grund for selve gennemførelsen af det enkelte udbud.
Protokollaterne fra de tre nævnte udvalgsbehandlinger er vedlagt sagen, ligesom
som bilagsmaterialet fra behandlingen den 22. november 2010 er vedlagt sagen.
På sidstnævnte møde fandt Økonomiudvalget, at der forinden endelig stillingtagen i
Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen bør ske en drøftelse af strategien for
konkurrenceudsættelse og planen for konkurrenceudsættelse i hver af de berørte
fagudvalg, d.v.s. Teknik- og miljøudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Kulturog fritidsudvalget samt Børne- og ungdomsudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalgets
område peges på musikundervisning til børn og unge.
Forvaltningen forelægger hermed strategien og planen for konkurrenceudsættelse
2011 – 2013 til drøftelse med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Udvalget drøftede sagen og er umiddelbart skeptiske overfor muligheden for
konkurrenceudsættelse af musikskolen.
Muligheden for, at organisationen kan byde, udelukkes ikke.
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Jørn Moos var fraværende.
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04
Budget 2011-2014
.

Brugerrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget indstiller, at besparelsen på
PEA-tilskud udmøntes ved en reduktion af taksterne til 7 kr. pr. undervisningstime
og 12,50 kr. pr. foredrag

Sagsfremstilling
Da et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens budget for 2011-14,
vedtog man på aktivitetsområde Folkeoplysning en rammebesparelse på 400.000 kr.
i 2011 og 800.000 kr. i hvert af budgetårene 2012-14.
Kultur- og fritidsudvalget godkendte den 17. november 2010
Folkeoplysningsudvalgets indstilling, og rammebesparelsen på 400.000 kr.
udmøntes i 2011 således:








Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, lærer- og lederløn 65.000 kr.
Mellemkommunal refusion folkeoplysende voksenundervisnng 50.000 kr.
Tilskud til idrætsforeninger 65.000 kr.
Lokaletilskud folkeoplysende voksenundervisning 50.000 kr.
Lokaletilskud frivillige folkeoplysende foreninger 70.000 kr.
Start- og udviklingspuljen 50.000 kr.
Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l., Perspektivplanen 50.000
kr.

Udover ovennævnte rammebesparelse er der på aktivitetsområde Folkeoplysning
vedtaget en besparelse på PEA-tilskuddet, der er tilskud til nedsættelse af
deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Besparelsen
er 400.000 kr. i 2011 og 800.000 kr. i hvert af budgetårene 2012-14. Budgettet til
PEA-tilskud er i 2010 1,6 mio. kr.
Brugerrepræsentanterne foreslår, at besparelsen på PEA-tilskuddet udmøntes ved en
nedsættelse af tilskuddet pr. 1. august 2011, så taksterne bliver
7 kr. pr. undervisningstime (pt. er taksten 9 kr.)
12,50 kr. pr. foredrag (pt. er taksten 16 kr.)
Oplysningsforbundenes erfaring er, at der ved en nedsættelse af PEA-tilskuddet
sker en nedgang i deltagerantallet, der er med til at mindske kommunens udgift til
tilskuddet. Brugerrepræsentanterne foreslår endvidere, at man inden udgangen af
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2011 ser på, om taksten skal reduceres yderligere fra medio 2012.
Oversigt over budget 2011 for aktivitetsområde folkeoplysning er vedlagt som
bilag.

Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysningsudvalget den 30. november 2010:
Godkendte indstilling om, at besparelsen på PEA-tilskud udmøntes ved en
reduktion af taksterne til 7 kr. pr. undervisningstime og 12,50 kr. pr.
foredragnedsættelses af tilskud til takster
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Godkendt som indstillet af Folkeoplysningsudvalget.
Jørn Moos var fraværende.
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3. anslået regnskab 2010, Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2010 for Kultur- og Fritidsudvalgets
aktivitetsområder tages til efterretning.
2. afvigelserne anbefales over for Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 3. anslået regnskab 2010 den
22. november 2010 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
13. december 2010 med henblik på at bringe bevillingerne på plads på
Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010.
Der er i 3. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2010, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.
I. Driftsvirksomheden:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
1.000 kr. (netto)

Fritid
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Kultur
Kultur- og fritidsudvalget i alt

Budget
2010
33.527
36.343
14.988
35.137
14.284
134.279

Korrigeret budget
2010
31.220
36.453
15.301
34.139
14.338
131.451

Budgetopfølgnin
g 31.10.2010

Afvigelse
fra korrigeret
budget 2010

31.876
36.583
14.901
33.883
15.088
132.331

656
130
-400
-256
750
880

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Der skønnes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.
På fritidsområdet skyldes merforbruget en nedregulering af kapaciteten på
klubområdet, som ikke er hjemtaget i 2010.
På idrætsområdet vil der mangle en indtægt på netto 130.000 kr. vedrørende Lyngby
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Svømmehal. Samlet må påregnes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til 0,4 mio. kr.
Eventuel merudgift overføres til 2001 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Folkeoplysningsområdet forventer en mindreudgift på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende
lokaletilskud og tilskud til forbedring af klubhuse m.m. Mindreforbruget anvendes
som delvis kompensation vedrørende merforbruget under fritidsområdet.
Biblioteksområdet har en indtægt på 256.000 kr. vedrørende salg af grafiksamling.
Merindtægten anvendes som delvis kompensation af merudgiften under
fritidsområdet.
Indtægtsbudgettet på Lyngby Kulturhus er gennem årene blevet forøget bl.a. som
følge af konkurenceudsættelse af arrangementer. Det forøgede indtægtskrav er ikke
muligt at opnå, hvorfor der forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Endvidere er
der overført et underskud på 0,5 mio. kr. fra 2009. Det skønnes alene muligt at
indhente halvdelen i 2010. Merudgift i 2010 på 0,25 mio. kr.
II. Anlægsvirksomheden
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning
til bevillingsmæssige ændringer på -1,4 mio. kr.
1.000 kr. (netto)

Budget
2010

Fritid
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Kultur
Kultur- og Fritidsudvalget i alt

2.309
30.218
0
0
1.000
33.527

Korrigeret
budget 2010
431
13.701
0
0
1.233
15.365

Budgetopfølgning
31.10.2010

Afvigelse
fra korrigeret
budget 2010

48
12.701
0
0
1.233
13.982

-383
-1.000
0
0
0
-1.383

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

På fritidsområdet er Lindegården i Bondebyen sat til salg, hvorfor renoveringen
ikke bliver aktuel. Det overskydende rådighedsbeløb på knap 0,4 mio. kr. tilgår
kommunens kasse.
På idrætsområdet forventes 1 mio. kr. tidsforskudt til 2011 vedrørende Kaplevejens
idrætsanlæg.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, idet udvalget dog ønsker at påpege, at såfremt der
efterfølgende i forbindelse med regnskabsaflæggelsen viser sig et samlet
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mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område tilbageføres 400.000 kr. til
Folkeoplysningsområdet.
Udvalget ønsker endvidere, at der på kommende møde sættes et punkt på
dagsordenen om overførelsesadgang på Folkeoplysningsudvalgets område.
Jørn Moos var fraværende.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2010, s.14

06
Kommissorium til ny arbejdsgruppe kaldet Tænketank under Kultur- og
Fritidsudvalget
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for en arbejdsgruppe
kaldet ”Tænketank”
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der tilknyttes to lokale
kulturrepræsentanter som tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget.
Sagsfremstilling:
På foranledning af Økonomiudvalget blev der i 2010 gennemført en analyse og
vurdering af den fremtidige organisering af folkeoplysningsområdet ved en nedsat
arbejdsgruppe. Gennemgangen af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i perioden
2006 – 2009 viste, at udvalget havde haft særlig opmærksomhed på sikring af en
ensartet administration af folkeoplysningsloven samt på at sikre fælles
forståelsesramme og ansvarlighed blandt de forskellige foreningstyper i udvalget og
mindre fokus på igangsætning af nye ideer og tiltag. I forbindelse med
analysearbejdet blev der endvidere indhentet viden fra KL og fire kommuner om
organisering af folkeoplysningsområdet. Fælles for de fire valgte kommuner er en
gennemført reorganisering af folkeoplysningsområdet, som blandt andet har haft
afsæt i et ønske om mere udvikling og innovation på området.
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. september blev rapporten om
Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune
drøftet. Udvalget godkendte oprettelse af en arbejdsgruppe kaldet ”Tænketank”,
som foreslået af forvaltningen og at et kommissorium for Tænketanken skulle
forelægges for udvalget. På samme møde og under samme punkt godkendte
udvalget, at der i god tid inden udløbet af indeværende valgperiode træffes
beslutning om, hvorvidt der fortsat i næste valgperiode ønskes opretholdt et
Folkeoplysningsudvalg.
Tænketanken vil supplere arbejdet på folkeoplysningsområdet ved inddragelse af
flere aktører og et styrket fokus på en innovativ udvikling på folkeoplysnings- og i
sammenhæng til kulturområdet.
Formålet med Tænketanken er et skærpet fokus på nytænkning på Kultur- og
Fritidsudvalgets område. Sigtet er at skabe et rum for ideudvikling og innovation
med det formål at inspirere og rådgive Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen i
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forhold til udvikling af området og i sammenhæng med kulturområdet. Det er det
ideskabende og debatskabende, som vil karakterisere Tænketanken.
Tænketanken hører organisatorisk hører under Kultur- og Fritidsudvalget, og
sekretariatsbetjenes af forvaltningen. Tænketankens medlemmer sammensættes af
personer med interesse for og viden om folkeoplysnings- og kulturområdet - der kan
bidrage med ideer til udvikling, nytænkning og innovation. Repræsentanter for den
uorganiserede idræt søges inddraget. Der lægges vægt på personlige kompetencer –
og ikke repræsentation af organisatoriske interesser. Der vil være 8 - 10 medlemmer
i Tænketanken. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født formand for
Tænketanken. Tænketanken har ingen formel kompetence, men er et rum for
nytænkning og ideudvikling i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget og
forvaltningen. I overensstemmelse med dette sigte har Tænketanken intet fast
opgavesæt eller et krav om særlige undersøgelser mv.
Tænketanken vil fungere som forsøgsordning i to år med start i 2011. Tænketanken
vil efterfølgende blive evalueret. Tænketanken under Kultur- og Fritidsudvalget vil
blive oprettet og afholde første møde i 1. halvår af 2011.
Børne- og Fritidsforvaltninger foreslår, at kommissoriet for arbejdsgruppe kaldet
”Tænketank” godkendes. Kommissoriet for arbejdsgruppen ”Tænketank” er vedlagt
indstillingen i bilag 1. Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til medlemmer
af Tænketanken.
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at to kulturrepræsentanter i kommunen
tilknyttes som tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget.
Økonomiske konsekvenser:
Udgiften til Tanketanken finansieres inden for Børne- og Fritidsforvaltningens
økonomiske ramme.
Beslutningskompetence:
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Kommissoriet godkendtes, idet udvalget dog ikke ønsker, at der skal sidde andre
kommunalbestyrelsesmedlemmer end Kultur- og Fritidsudvalgets formand i
Tænketanken. Forslag til medlemmer forelægges på næste udvalgsmøde.
Kulturnetværket anmodes om at udpege to tilforordnede/observatører til
Folkeoplysningsudvalget.
Jørn Moos var fraværende.
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07
2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget tager 2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken til efterretning.
2. udvalget godkender, at fagforvaltningerne herefter selv følger op på
handleplansaktiviteterne.
3. udvalget godkender, at fagforvaltningerne arbejder videre med handleplanens
indsats nr. 1, 3, 7, 15, 16, 17, 21 og 26.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet 2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken,
som er vedtaget af Sundhedsudvalget den 15. maj 2008. Forvaltningens første
opfølgning blev godkendt af Fritidsudvalget i oktober 2009. Forvaltningens 2.
opfølgning er udsendt til udvalgets medlemmer.
Opfølgningen viser, at Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og
Fritidsforvaltningen har opfyldt 18 ud af i alt 26 indsatser. Der er fortsat behov for
at arbejde videre med otte indsatser omkring; Udbredelse af rummeligheden over
for socialt udsatte i relevante afdelinger og teams (nr. 1), implementering af projekt
Bedre Tværfaglig Indsats (nr. 3), implementering af SSP indsatsen (nr. 7),
etablering af særlige tilbud til socialt udsatte borgere (nr. 15), udvikling af
kommunens bolig sociale indsats, herunder styringsdialog med
boligorganisationerne (nr. 16), kortlægning af boligbehov til socialt udsatte (nr. 17),
madordning for socialt udsatte (nr. 21), beskæftigelsesrettet dagbehandling (nr. 26).
Forvaltningen anbefaler, at fagforvaltningerne fremadrettet selv følger op på
handleplansaktiviteterne.
I tilknytning til handleplanens konkrete indsatser er der i planperioden 2010-2011
taget yderligere tiltag til henholdsvis:
1. Dialogmøder med socialt udsatte borgere
2. En ny SSP-handlingsplan
3. Styringsdialog med de almene boligorganisationer
1) Dialogmøder med socialt udsatte borgere
På sit mødet den 14. september 2010 drøftede Social- og Sundhedsudvalget
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perspektiverne for et udsatteråd/udsatteforum i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det
blev besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde med repræsentanter for
målgruppen primo 2011 med henblik på at få afdækket, hvordan man fremover kan
udforme en løbende dialog mellem socialt udsatte borgere og Lyngby-Taarbæk
Kommune. På udvalgets møde i december vil forvaltningen således komme med et
oplæg til en mulig organisering af dialogmøderne. Dialogmøderne vil kunne bidrage
til at understøtte Udsattepolitikkens målsætning omkring medinddragelse af
borgerne.
2) Ny SSP-handlingsplan
Lyngby-Taarbæk Kommunes SSP-handlingsplan, som godkendt den 16. juni 2010
af Børne- og Ungdomsudvalget, målretter SSP-arbejdet og tager udgangspunkt i de
udfordringer, som kommunen aktuelt står over for i relation til
kriminalitetsforebyggelse. De 6 indsatsområder er:







Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager
Styrket opsøgende arbejde
Styrket boligsocial indsats
Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer
Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber
Dokumentation

SSP-handlingsplanen understøtter navnlig Udsattepolitikkens målsætning om at
kommunen yder en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge. For
yderligere oplysninger i om SSP-handlingsplanen henvises til protokollatet af
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2010.
3) Ny styringsdialog mellem kommunen og de almene boligorganisationer
Med afsæt i den nye styringsreform af den almene boligsektor, som trådte i kraft 1.
januar 2010, sættes der fokus på et øget samarbejde, samt mål- og aftalestyring
mellem kommuner og boligorganisationer. Dette skal bl.a. ske gennem en
styringsdialog, som kommunen og boligorganisationen skal mødes om en gang om
året. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker også at styrke samarbejdet mellem
kommunen og de lokale boligforeninger, som har kontakten med beboerne og
dermed også de børn og unge, som bor i området. Der henvises i øvrigt til særskilt
sag herom.
Den fremadrettede opfølgning på Udsattepolitikken skal ses i sammenhæng med
ovenstående tiltag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Taget til efterretning
Jørn Moos var fraværende.
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08
Lyngby Svømmehal – forslag til handleplan samt brugerinddragelse
-

Indstilling
Børne-og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget drøfter, hvilket aktiviteter/forbedringer, der bør prioriteres i forbindelse
med den kommende modernisering
2. forslaget til bruger/borgerinddragelse godkendes
Sagsfremstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. november 2010 orienterede
forvaltningen, at Lokale- og Anlægsfonden ikke ønsker at indgå i et samarbejde
med Lyngby-Taarbæk Kommune om modernisering af Lyngby Svømmehal.
Baggrunden for dette fravalg ligger i kommunens ønske om fastholdelse af
svømmehallens 50-meters bassin som 50-meters bassin .
Forvaltningen har drøftet, hvordan man kommer videre i processen med
modernisering af svømmehallen set i lyset af, at der er afsat 20 mio. kr. til formålet i
budget 2012. Der er tidligere den 08. marts 2010 frigivet anlægsbevilling på 1,0
mio. kr. til finansiering af honorarudgifter for gennemførelse af en
borgerinddragelsesproces, samt udarbejdelse af projektering og udbudsmateriale. På
nuværende tidspunkt resterer der ca. 700.000 kr. af anlægsbevillingen.
Forvaltningens konklusion er, at der først og fremmest skal findes frem til, hvad
denne modernisering skal omfatte. Dette bør ske ved dels en indledende drøftelse i
udvalget og dels ved gennemførelse af en bruger-/borgerinddragelsesproces, som
ønskes gennemført i et tæt samarbejde mellem kommunen, de nuværende brugere
samt de kommende og potentielle brugere.
Processen gennemføres via en række workshops og interviews med enkelt personer
blandt de nuværende, kommende og potentielle brugere samt blandt det ansatte
personale i svømmehallen. Der lægges op til en kort proces med henblik på, at der i
marts 2011 kan træffes principbeslutning om moderniseringen.
Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt resterer der en anlægsbevilling på kr. 700.000 kr. til
forundersøgelser og planlægning, frigivet i 2010. Derudover er der i 2012 og 2013
afsat 10 mio.kr. i hvert af årene - ialt 20 mio.kr.
Beslutningskompetence
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Kultur- og Fritidsudvalget - for så vidt angør den indledende drøftelse.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Et flertal i udvalget bestående af Venstre, SF og De Radikale ønsker, at der lægges
særligt vægt på unge og wellnes.
De konservative finder, at moderniseringen bør ske inden for det afsatte budget, at
det store 50 meter bassin skal bevares, og at forholdene for børnene skal forbedres.
Socialdemokratiet tager forbehold og ønsker at se oplægget til modernisering, før
der tages endelig stilling.
Udvalget ønsker, at der tilknyttes faglig konsulentbistand til projektet.
Jørn Moos var fraværende.
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09
Lyngby Stadion - Lejekontrakt
-

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at forvaltningens udkast til lejekontrakt for
Lyngby Stadion mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boldklub A/S
godkendes.
Sagsfremstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2010 bemyndigede udvalget Børneog Fritidsdirektøren til at indgå forhandlinger med Lyngby Boldklub A/S med
henblik på indgåelse af en endelig lejekontrakt. Efterfølgende har der været afholdt
en række møder mellem repræsentanter fra Lyngby Boldklub A/S og forvaltningen,
hvor parterne er nået til enighed.
Forudsætningerne for indgåelse af kontrakten har bl.a. været, at:


Lyngby Boldklub A/S selv afholder udgiften til leje af såvel tv-studie, som leje
af ekstra lysanlæg der supplerer Lyngby Stadion eksisterende lysanlæg. Udgiften
anslås til at udgøre ca. 850.000 kr. for sæsonen 2010/2011



Lyngby Stadions opvisningsbane ikke lever op til nugældende standard for et
superligastadion med hensyn til tilskuerforhold, lysstyrke og varme i banen mm.



Lyngby Boldklub selv afholder udgiften til indvendig vedligeholdelse af de
lejede arealer i klubhuset



Kontrakten giver mulighed for at ændre navnet på Lyngby Stadion på et senere
tidspunkt. Dette kræver indgåelse af særskilt aftale efterfølgende



Kommunen skal leve op til Kommunalfuldmagtens regler om, at kommunen
ikke må yde støtte til privat erhvervsvirksomhed

Endelig er der med hensyn til lejebetaling, hvor Lyngby Boldklub A/S spiller i
Viasat-divisionen blevet sammenlignet med hvad andre omkringliggende klubber i
Hovedstaden betaler for tilsvarende faciliteter.
Det forslåes at Lyngby Boldklub A/S kommer til at betale en årlig husleje for leje af
kontor- og omklædningsarealer mm. i klubhuset. Denne udgift udgør samlet set
177.430 kr. Med hensyn til leje af træningsbaner, og opvisningsstadion incl.
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sponserlounge for 20 kampe, forslåes det med en placering i superligaen, at
indtægten bliver 330.000 kr. mod en indtægt på 224.000 kr. med en placering i
Viasat-divisionen.
Følgende materiale vedlægges som bilag til sagen:
Udkast til lejekontrakt af 25. november 2010
Oplæg til samarbejdsaftale af 29. oktober 2010 for perioden 1. juli 2010 til 30. juni
2011
Notat vedrørende kontrakt mellem Lyngby Boldklub A/S og Lyngby-Taarbæk
Kommune af 24. november 2010
Økonomiske konsekvenser
Lyngby Stadions indtægtsbudget tilføres 407.430 kr. ved indplacering i superligaen
eller 301.430 kr. ved indplacering i Viasat-divisionen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
Jørn Moos og Lene Kaspersen var fraværende.
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10
MEDDELELSER december 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget
-

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen:
1. Lederprisoverrækkelse af holdes den 10. marts 2011 kl. 19.00 på Lyngby
Stadion.
2. Sagen vedrørende grafiksamlingen - det videre forløb samt anvendelse af
proveneu, forventes på dagsordnen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar
2011.
3. Kulturområdets ordning pr. november 2010. Forvaltningen har i det sagen
vedlagte notat af 3. oktober 2010 beskrevet, hvorledes det hidtidige Kultur- og
udviklingssekretariats opgaver
videreføres i regi af Borgmestersekretariatet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Taget til efterretning.
Jørn Moos og Lene Kaspersen var fraværende.
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11
Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S - Bevilling af tilskud til
forundersøgelser med henblik på afvikling af internationale regatter i
fremtiden
-

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. der bevilges 819.000 kr. – fordelt med 279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i
2012 til gennemførelse af nødvendige anlægsarbejder på Danmarks Rostadion
Bagsværd Sø I/S svarende til 36% af de samlede udgifter. I henhold til den
gældende fordelingsnøgle dækkes resten af udgiften på i alt 2,775 mio. kr. af
Gladsaxe Kommune med 52% og Team Danmark med 12%. Rent teknisk sker dette
ved, at beløbene indarbejdes i investeringsoversigten på budget 2011-14.
2. at udgiften tillægsbevilges med henvisning til budgetaftalens formulering om,
at støtte til anlægsarbejder i henhold til fælleskommunale samarbejder - ud over de
på investeringsoversigten afsatte projekter - løbende kan drøftes
3. at Lyngby-Taarbæk Kommune bakker op om, at I/S Danmarks Rostadion
Bagsværd Sø i samarbejde med Dansk Kano- og Kajakforbund søger
Elitefacilitetsudvalget om tilskud til en eventpakke som foreslået
4. at Lyngby-Taarbæk Kommune bakker op om, at I/S Danmarks Rostadion
Bagsværd Sø søger Elitefacilitetsudvalget om et tilskud på 50% af udgifterne til en
forundersøgelse – med henblik på undersøgelse af mulighederne for opgradering af
rostadion til at kunne rumme internationale regattaer
5. at ansøgningen om tilskud til forundersøgelsen gøres afhængig af, at Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø opnår et tilskud på et tilsvarende beløb til eventpakken fra
Elitefacilitetsudvalget.
Sagsfremstilling
Tidligere beslutninger
Børne- og Fritidsudvalget behandlede i juni 2010 en sag om gennemførelse af
anlægsarbejder på Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S i 2011 og 2012 for et
samlet beløb på i alt 819.000 kr. - fordelt med 279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i
2012. Udvalget besluttede at anbefale, at projekterne indarbejdes i prioriteringen af
anlægsbudgetterne for 2011 og 2012 og oversendte sagen til budgetforhandlingerne
vedrørende Budget 2011-2014. Projekterne blev ikke umiddelbart prioriteret i
budgettet for 2011 -2014, men i budgetaftalen blev indarbejdet en formulering om,
at anlæg som følge af fælleskommunale samarbejder løbende kan drøftes.
Sagen blev behandlet på møde i bestyrelsen for Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
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I/S den 24. november 2010, hvor der var enighed om at søge gennemført en
forundersøgelse af mulighederne for at opgradere rostadion til fremtidige
internationale regattaer, jf. nedenfor.
Sagen forelægges derfor til politisk behandling i Lyngby-Taarbæk Kommune med
henblik på stillingtagen til bevilling af kommunens bidrag af udgiften til
forundersøgelsen, jf. den aftalte fordelingsnøgle, idet der gøres opmærksom på, at
spørgsmålet er budgetforligsstof, idet der ikke på anlægsbudgettet for 2011 -2014 er
afsat midler til anlægsarbejder på Danmarks Rostadion og jf. formuleringen i
budgetaftalen nævnt ovenfor.
Nuværende sag
På baggrund af ønske fra idrættens organisationer er Elitefacilitetsudvalget indstillet
på at iværksætte nærmere undersøgelser af de reelle muligheder for at etablere et
rostadion, hvor der kan afvikles internationale regattaer i Danmark. Udvalget ønsker
at afklare, hvor der på nuværende tidspunkt er et realiserbart og hensigtsmæssigt
grundlag for etablering. Det forventes, at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
samlet set vil blive udpeget som værende det bedst egnede sted.
På den baggrund har Elitefacilitetsudvalget rettet henvendelse til I/S Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø og forespurgt, om I/S’et vil være med til at finansiere en
uvildig og mere dybdegående forundersøgelse af mulighederne for at opgradere
anlægget, så der også fremadrettet kan gennemføres internationale regattaer op til et
vist niveau på Bagsværd Sø.
Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i DIF’s visionsrapport, men vil kun komme til
at omhandle og konkretisere de absolut nødvendige tiltag med henblik på at
tilvejebringe et realistisk og brugbart grundlag for en eventuel senere stillingtagen
til realisering af projektet. Undersøgelsen skal bl.a. belyse de idrætslige krav (bl.a.
vanddybde, robaner og landfaciliteter), de juridiske forhold (herunder planmæssige
og fredningsmæssige bestemmelser) og de økonomiske forudsætninger for en
realisering.
Forundersøgelsen forankres i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Der nedsættes
en styregruppe med deltagelse af Gladsaxe Kommune, som er sekretariat for I/S’et,
Elitefacilitetsudvalget, der har Lokale- og Anlægsfonden som sekretariat og
idrættens organisationer. Der udarbejdes et udbudsmateriale, der nærmere beskriver
de forhold, der skal undersøges.
Selve undersøgelsen gennemføres af et anerkendt rådgivningsfirma. De tekniske
undersøgelsesrapporter, der tidligere er gennemført, vil blive stillet til rådighed for
arbejdet, og Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling er indstillet på at indgå i en
følgegruppe.
Undersøgelsen anslås at koste 1,5 mio. kr. Elitefacilitetsudvalget er indstillet på at

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 08-12-2010, s.27

dække 50% af beløbet. Det resterende beløb 0,775 mio. kr. forudsættes finansieret
af I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Der er mulighed for, at Sport Event
Danmark kan bidrage med et mindre beløb til eventuelle supplerende processer.
Undersøgelsen planlægges gennemført i foråret 2011. Bevillingen til
Eliteidrætsudvalget udløber i 2011.
Af hensyn til den videre drift og udvikling af anlægget er det vurderingen, at det vil
være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en rapport, der identificerer de absolut
nødvendige investeringer i forhold til at opretholde I/S Danmarks Rostadion
Bagsværd Sø som internationalt stadion for roning og kano og kajak op til et vist
niveau. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at få belyst, om det krævede kan
gennemføres inden for de juridiske rammer, der er gældende omkring Bagsværd Sø
samt hvilken økonomi, der vil være forbundet med at gennemførelsen.
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke sat penge af til en sådan undersøgelse på rostadions budget, og det er
ikke umiddelbart muligt at finansiere rostadions andel af udgifterne inden for den
afsatte driftsramme.
Der er tilsvarende heller ikke afsat midler til Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S
på investeringsoversigten i Lyngby-Taarbæk Kommune i budgettet for 2011-2014,
hvorfor sagen, jf. formuleringen i budgetaftalen, er budgetaftalestof. En eventuel
bevilling til forundersøgelsen og anlægsarbejder i 2011 og 2012 skal derfor
tillægsbevilges eller finansieres via omproriteringer.
Efter dialog med Elitefacilitetsudvalgets sekretariat er der åbnet mulighed for, at I/S
Rostadion Bagsværd Sø i samarbejde med Dansk Kano og Kajakforbund også kan
prøve at søge Elitefacilitetsudvalget om tilskud på 30 % af udgifterne til en
eventpakke i forbindelse med de planlagte World Cup og VM i kano og kajak
maraton, der skal afvikles på søen i 2012 og 2013. I eventpakken kan indgå de
allerede planlagte anlægsinvesteringer. Der er afsat 0,775 mio. kr. til wirersystem i
2011 og 1,5 mio. kr. til startersystem i 2012. Det er således nødvendigt at anskaffe
flere flydebroer til anlægget til brug ved WC og VM. Denne udgift er påregnet at
skulle afholdes af rostadions ordinære driftsbudget. Udgiften hertil anslås at blive
ca. 0,5 mio. kr.,
De allerede planlagte investeringer i 2011 og 2012 udgør således 2,775 mio. kr.,
som vil være udgangspunktet for en ansøgning til Elitefacilitetsudvalget.
Hvis rostadion søger og opnår et tilskud på 30% af de planlagte investeringer i 2011
og 2012, vil indtægten herfra kunne finansiere I/S Danmarks Rostadion Bagsværd
Sø’s andel af udgiften til forundersøgelsen, uden at de samlede udgifter til
Rostadion øges for I/S’ets interessenter.
Såfremt dette realiseres, vil bevillingen til forundersøgelsen således være at betragte
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som en form for ”udlæg”, der efterfølgende dækkes ind via tilskuddet fra
eventpakken.
Bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø anbefalede på sit møde 24.
november 2010, punkt 18, at ansøge Elitefacilitetsudvalget om tilskud til en
eventpakke i forbindelse med World Cup og VM i kano og kajak Marathon. Under
forudsætning af, at der opnås et tilskud på 30 % af udgifterne fra
Elitefacilitetsudvalget søges der endvidere om tilskud til at iværksætte en
forundersøgelse af mulighederne for at opgradere anlægget, så der også fremadrettet
kan gennemføres internationale regattaer op til et vist niveau på Bagsværd Sø.
Lyngby-Taarbæk Kommunes repræsentant i bestyrelsen tilkendegav en positiv
holdning til forslaget, men tog forbehold med henvisning til, at
Kommunalbestyrelsen først i december 2010 tager stilling til, om kommunen har
mulighed for at tilvejebringe deres andel af udgifterne.
Med sagen lægges der således op til:
1. Politisk stillingtagen til Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i
finansieringen af anlægsarbejder i 2011 og 2012 på i alt 819.000 kr. – fordelt med
279.000 kr. i 2011 og 540.000 kr. i 2012, svarende til 36% af de samlede udgifter. I
henhold til den gældende fordelingsnøgle dækkes resten af udgiften på i alt 2,775
mio. kr. af Gladsaxe Kommune med 52% og Team Danmark med 12%
2. Politisk opbakning til ansøgning om støtte til eventpakke
3. Politisk opbakning til iværksættelse af forundersøgelse i forhold til
opgradering af rostadion på de ovenfor skitserede betingelser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2010:
Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
Jørn Moos og Lene Kaspersen var fraværende.

