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Åben dagsorden

50. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Dato for afholdes af inspirationsdag om aftenskoler

Indstilling
Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
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51. "Reklameordningens 15%'s pulje - RS Volley ansøger om
tilskud i forbindelse med deltagelse i DM 2020
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
RS Volley ansøger "Reklameordningens 15%'s pulje" om tilskud på 9.125 kr. i forbindelse med klubbens

deltagelse i DM 2020 for U-14 TEEN 2.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning
Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 8.245 kr. 

Sagsfremstilling
RS Volley ansøger "Reklameordningens 15%'s pulje" om et tilskud på 9.125 kr. i forbindelse med at

klubbens U 14 TEEN har tilmeldt 15 spillere til DM 2020 i Vejle, i dagene 25. - 26. januar 2020.

Da der til stævnet er fri tilmelding, og ikke tale om en udtagelse fra forbundet, falder denne ansøgning

uden for regler om tilskud fra "Reklameordningens 15%'s pulje". Hvis Folkeoplysningensudvalget vælger

at yde tilskud via "Øvrige arrangementer af idrætslige karakterer, som ikke omfattes af reglerne for

Reklameordningens 15%'s pulje, kan støttes såfremt Folkeoplysningsudvalget finder dem værdige dertil",

så udløser taksterne et tilskud på 8.245 kr.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%'s pulje".

Økonomiske konsekvenser
Hvis der gives tilskud efter "Reklameordningens 15%'s puljens takster" så bliver beløbet 8.245 kr. og

9.125 kr. hvis det ansøgte beløb imødekommes.

Tidsplan
Januar 2020.

Bilag
1. RS Volley DM 2020
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52. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre- og Omegns
Gymnastikforening ansøger om tilskud til indkøb af nyt
rytmegulv.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Rødovre- og Omegns Gymnastikforening ansøger om 27.280 kr. i tilskud til nyt rytmegulv til

Rødovrehallen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltingen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 27.280 kr.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Rødovre- og Omegns Gymnastikforening ansøger om tilskud til et nyt rytmegulv til brug i

Rødovrehallen.

Rytmegulvet skal primært bruges af klubbens konkurrencegymnaster.

Det gamle rytmegulv er godt brugt efter 6 års brug og er i så dårlig stand på grund af ru overflade og

slidt velcro der holder gulvet sammen, at det til tider kan være farligt at bruge. Gymnasterne risikerer

skader i form af forstuede tæer, ankler mv.

Derudover har det nuværende gulv ikke det rigtige mål, som bruges til konkurrencer, hvilket giver

gymnnasterne en udfordring til træningen, idet de træner på én størrelse gulv og skal konkurrere på en

anden størrelse gulv.

Det nye gulv er 14,6 x 18 meter og med en 35 mm filtmåtte og er meget nemt at flytte, hvilket gør at

hallen kan udnyttes mere optimalt, da gulvet let kan flyttes rundt i hallen, efter hvilket hold der skal

bruge det.

Foreningen har pt. indsamlet 20.000 kr. til gulvet og arbejder stadigvæk på at få indsamlet de sidste

penge. Hvis det ikke er muligt at få indsamlet flere penge, vil ejenbetalingen være restbeløbet.

Prisen på det nye gulv er 109.125 kr. incl. moms.

Ansøgningen har været fremsendt til brugerbestyrelsen i Rødovrehallen, men ikke været behandlet der,

pga. manglende økonomi på Rødovrehallens inventarkonto.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%'s pulje".

Økonomiske konsekvenser
27.280 kr.

Tidsplan
2020.
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Bilag
1. ROG- Ansøgning om nyt rytmegulv.
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53. Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2020
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2020.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til fordelingen af rammen til folkeoplysning for 2020 godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Fordeling af tilskud følger retningslinjerne for fordeling af tilskud til den folkeoplysende

voksenundervisning og tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Den samlede ramme for 2020

er på 9.657.116 kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen har, ved fordelingen, vægtet de enkelte områder således, at den er

afstemt i forhold til den godkendte fordeling for 2019.  

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. november 2019 besluttede udvalget at fordele den ekstra

bevilling på 1 mio. kr. som er tildelt rammen.

Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger til folkeoplysning for 2020,

gennemgået de enkelte ansøgninger fra de lokale foreninger og sammenholdt disse med de godkendte

retningslinjer. 

Samlede ramme for 2020 9.657.116 kr. 

Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 - note 1 313.750 kr.

Lokaletilskud - jf. § 23, folkeoplysende

voksenundervisning - note 2

445.961 kr.

Lokaletilskud til administrationslokaler - note 3 130.310 kr.

Lokaletilskud foreninger - jf. § 25, folkeoplysende

foreningsarbejde - note 4

1.435.857 kr.

Initiativpuljen - § 6, stk. 3 - note 5 50.000 kr.

Folkeoplysende voksenundervisning - note 6 2.107.699 kr. 

Ekstraordinær pulje til voksenundervisning mv. -

note 7

300.000 kr.

Tilskud til særlige grupper - note 8 446.071 kr.

Mellemkommunale betalinger

- betalinger til andre kommuner 350.000 kr. 

- betalinger fra andre kommuner 100.000 kr.

250.000 kr.

Folkeoplysende foreningsarbejde -

"Rødovreordningen" - note 9

2.951.828 kr.

Venskabsbyordningen - note 10 15.000 kr.

Pulje til ekstraordinært tilskud - note 11 380.654 kr.

Rødovre Concert Band - note 12 174.800 kr.

Akut- og Udstyrpulje - note 13 159.186 kr.
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Tilskud inventar (aftenskoler) - note 14 75.000 kr.

Fælleskommunal handicapidrætspulje - note 15 21.000 kr. 

Tilskud til handicappede - note 16 50.000 kr.

DGI indsats - note 17 250.000 kr.

Folkeoplysningspolitikken - note 18 100.000 kr.

Rest 0 kr.

Note 1 – Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2.:

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. oktober 2019 blev der til nærmere angivne formål jf.

folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, godkendt ansøgninger svarende til 313.750 kr. 

Note 2 – Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. § 23:

Tilskuddet dækker udgifter til leje af diverse lokaler, som aftenskolerne ikke kan få stillet til rådighed af

Rødovre Kommune. 

Beregning af takster til lokaletilskud finder sted efter Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12.

december 2011. 

(Bilag 1: Ansøgning om lokaletilskud 2020 - Aftenskoler)

Note 3 - Tilskud til administrationslokaler på Højnæsvej 63

I forbindelse med lukning af Skolen ved Milestedet i 1990, besluttede Kommunalbestyrelsen, at flytte

AOF, Rødovre Kommunale Aftenskole og FOF's administrationslokaler til foreningshuset Højnæsvej 63.

På grund af denne flytning er der ekstraordinært givet et tilskud til dækning af husleje, til disse 3

aftenskoler (nu kun 2).

Beløbet fordeles med 105.310 kr. til AOF og 25.000 kr. til FOF.

Tilskuddet gives udenfor folkeoplysninslovens bestemmelser.

(Bilag 1: Ansøgning om lokaletilskud 2020 - Aftenskoler)

Note 4 – Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, jf. § 25:

Tilskuddet dækker udgifter, som de respektive foreninger har i forbindelse med egne eller lejede

lokaler/hytter mv. jf. de gældende retningslinjer, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget august 2015.

Lokaletilskudssatsen er fastlagt til 80 % til folkeoplysende foreninger jf. gældende retningslinjer, dog er

der til Den Selvejende Institution Foreningshuset tale om fuld dækning af et fast aftalt beløb. 

Følgende foreninger har ikke fået det ansøgte beløb:

Hwarang:

Foreningen har søgt om 520.000 kr. i husleje. Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet huslejen til

449.000 kr.

Foreningen tæller kontingentfri medlemmer med som tilskudsgivende. I følge retningslinjerne skal man

betale kontingent for at kunne opnå tilskud.

KFUM Islev:

I ansøgningen anfører de, at alle voksenmedlemmer (41) er ledere. Det vil betyde, at der vil være 1,78

leder pr. medlem under 25 år. Der er som tidligere år accepteret 17 voksenmedlemmer som ledere.

Foreningen har ansøgt om 25.000 kr. til hytteture. De har de sidste flere år brugt under 15.000 kr.

årligt. Bevillingen er fastsat til 15.000 kr.

(Bilag: Lokaletilskud 2020 - Mrk. A)

Note 5 – "Initiativ- og Udviklingspuljen" - en pulje til udviklingsarbejde:

I lov af 07.06.2011 forpligtes kommunerne jf. § 6 stk. 3 til at afsætte midler til udviklingsarbejde. Børne-
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og Kulturforvaltningen har valgt at afsætte 50.000 kr., i lighed.  

Note 6 – Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er fordelt efter de principper, som er indeholdt i de

retningslinjer, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. august 2015.  

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales i rater med 75 % pr. 1. januar 2020 og 25%

pr. 1. juli 2020. 

Dækningsprocenten er sat til 100%. 

Der er godkendt en ny aftenskole i 2019 - Musikskolen Spil Op.

Tilrettelæggelsesformer: 

Fordelingen af tilskud for henholdsvis 2019 og 2020 til de 4 tilrettelæggelsesformer er således: 

Tilrettelæggelsesform % - fordeling 2019 % - fordeling 2020

Undervisning og studiekredse 44,66% 27,42%

Undervisning af handicappede 29,98% 49,35%

Instrumentalundervisning 9,19% 11,44%

Foredrag 16,17% 11,79%

 (Bilag 2: Udregningsmodel jf. retningslinjernes § 5)

Note 7 - Ekstraordinære tilskud til voksenundervisning m.m.

Der er etableret en pulje til ekstraordinære tilskud til voksenundervisning m.m. Ansøgningsfrist om

tilskud fra puljen er den 1. september 2020.

Puljen kan kun søges af aftenskoler, som i forvejen har modtaget tilskud til undervisning for 2020.

Note 8 – Tilskud til særlige grupper:

Pensionister

Arbejdsledige

Personer over 60 år uden arbejde

Personer på overgangsydelse

kan deltage på maksimalt 2 hold og modtage et tilskud på: 

10,00 kr. pr. undervisningstime på almene hold, handicap hold og instrumentale hold

25,00 kr. pr. foredragstime

13,50 kr. pr. time til motions- og bevægelsesfag

Det skal bemærkes, at der i de gældende regler er anført, at såfremt det samlede forbrug overstiger de

meddelte bevillinger, vil den enkelte aftenskole få kompensation, idet merudgiften finansieres ved en

reduktion i tilskudsrammen til undervisning i det efterfølgende finansår. Tilsvarende vil et mindre

forbrug blive tilført tilskudsrammen, jf. i øvrigt retningslinjernes § 14. 

Der er medregnet de forventede deltagertimer for 2020.

Regionalskoleordningen:

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke

er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed, samt yde tilskud til

nedsættelse af egenbetalingen til pensionister mv. 

Med virkning fra 1. januar 2006 har Københavns Kommune overtaget udbetalingen af tilskud til

undervisning, hvilket har medført en betydelig forenkling for den enkelte aftenskole og

primærkommune. 
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Der afsættes ikke penge via rammen til undervisning, men via ”Mellemkommunale betalinger”.  

Godkendte regionalskoler:

Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF   

Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA

Regionalskolerne vil fortsat kunne ansøge om tilskud til særlige grupper og få stillet gratis lokaler til

rådighed jf. de vedtagne regler herfor. 

 (Bilag 3: Tilskud til særlige grupper, jfr. retningslinjernes § 15)

Note 9 – Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. § 15 "Rødovreordninen":

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige foreningers ansøgninger og vurderet hver enkelt

ansøgning. Alle har stort set fået opfyldt deres ønsker. 

En større andel af rammens ekstrabevilling er fordelt til Rødovreordningens 2 elementer: Persontilskud

og leder- og instruktøruddannelse.

Taksterne er forhøjet således:

Persontilskud med trænerløn: fra 304 kr. til 377 kr. 

Persontilskud uden trænerløn: fra 230 kr. til 303 kr.

Leder- og Instruktør uddannelse: 

Idrætsforeninger - fra 34 kr. til 60 kr.

Spejdergrupper fra 106 kr. til 132 kr.

Følgende foreninger er blevet ”ramt” af, at man ikke kan få større persontilskud, end medlemmerne

under 25 år har indbetalt i kontingent (fremhævet med rød på udregningsmodellen):  

Fri Fælles Islev

DUI Leg- og Virke, Rødovre afd.

(Bilag: Rødovreordningen 2020 - Tilskud i alt)

Note 10 - Venskabsbyordningen:

Til Venskabsbyordningen er der afsat 15.000 kr.

Note 11 - Pulje til ekstraordinære tilskud:

Den ekstraordinære tilskudspulje er forøget med 300.000 kr. Formålet med puljen er at yde

ekstraordinært tilskud til leder- og instruktøruddannelse, grupperejser og transport. Ansøgning kan

finde sted den 1. maj og 1. november 2020.

Herudover kan puljen bruges til nye foreninger, initiativer og projekter af særlig karakter. 

Note 12 - Rødovre Concert Band:

Beløbet er uændret i forhold til 2019. 

Note 13 - Udstyrs- og akutpulje:

Der afsættes i alt 159.186 kr. til indkøb af udstyr- og akutpulje, som kan anvendes i forbindelse med

afvikling af kultur i byens rum, julemarked, børnefestival, foreningsarrangementer m.v., således at alle

parter for fremtiden kan spare på lejeudgiften.

Puljen forøget med 129.186 i forhold til 2019. Det "skæve" beløb skyldes, at vi har placeret mindre

overskud fra den samlede pulje her, for at rammen skulle fordeles 100%.

Note 14 - Tilskud til inventar (aftenskoler)
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Puljen kan søges af aftenskolerne til inventar og udstyr til brug for undervisning.

Ansøgning om tilskud til puljen kan finde sted den 1. maj og 1. oktober. 

Note 15 - Fælleskommunal Handicapidrætspulje:

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2013 sag nr. 19, blev det vedtaget at tilslutte sig den

fælleskommunale idrætspulje - en pulje med det formål at medvirke til igangsættelse af idrætstilbud for

særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. Udgiften til den fælleskommunale

idrætspulje udgør 50 øre pr. indbygger pr. år og beløbet tages fra rammen til folkeoplysning. Puljen er

uændret i forhold til 2019. 

Note 16 - Tilskud til handicappede

Puljen skal anvendes til ekstraordinært udgifter i forbindelse med aktiviter for medlemmer med

handicap.

Note 17 - Stratetisk samarbejde om børn- og unge i idrætsforeningerne

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. oktober 2019 blev det anbefalet, at Rødovre Kommune

indgår i et nærmere aftalt strategisk samarbejde om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale

idrætsfælleskaber, samt at der over en 4-årig periode afsættes 250.000 kr. pr. år fra

folkeoplysningsudvalgets rammen.

Note 18 - Folkeoplysningspolitikken

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts 2019 blev folkeoplysningspolitikken for 2019-2022

godkendt.

Politkken indeholder 4 konkrete indsatsområder, som der skal arbejdes med frem til og med 2022.

Generelt: 

Det skal bemærkes, at de enkelte foreningers ansøgninger vil blive medbragt til Folkeoplysningsudvalgets

møde, den 10. december 2019. Såfremt det enkelte medlem af Folkeoplysningsudvalget ønsker at se

ansøgningerne inden mødet, kan pågældende møde i Børne- og Kulturforvaltningen og gennemgå de

enkelte ansøgninger. 

Lov- og plangrundlag
Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2020.

Bilag
1. Bilag 1- Ansøgning om lokaletilskud 2020 - aftenskoler

2. Bilag 2 - Udregningsmodel jfr. retningslinjernes §5 lærer- og lederløn - aftenskoler

3. Bilag 3 - Tilskud til særlige grupper (p.e.a.&o) jfr. retningslinjernes § 15 - aftenskoler

4. Lokaletilskud 2020 mrk A

5. Rødovreordningen mrk B
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54. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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