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Åben dagsorden

7. Meddelelse
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigten fremlægges til orientering.

Alternativ fejring af årets idrætspriser

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Covid 19 –  Genåbning af udendørsanlæg.

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
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8. Strategisk samarbejde om Børn og Unge i forening
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Forslag til partnerskabsaftale vedr. Børn og unge i forening 2020 - 2023 mellem Rødovre Kommune og

DGI Storkøbenhavn.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til partnerskabsaftale godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med DGI Storkøbenhavn udarbejdet et forslag til en

partnerskabsaftale vedr. Børn og unge i forening 2020 - 2023.

Med partnerskabsaftalen om Børn og unge i forening, ønsker Rødovre Kommune og DGI at løfte

foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i Rødovre, og derigennem styrke fællesskaberne og øge

trivslen.

Visionen er at igangsætte en række udviklingstiltag, som kan bidrage til, at flere børn og unge bliver

medlemmer af de lokale idrætsforeninger i Rødovre Kommune.

Partnerskabsaftalen skal bl.a. bidrage til at realisere folkeoplysningspolitikken i Rødovre. Indsatserne i

partnerskabet kobles tæt til de fire indsatser under folkeoplysningspolitikken. Det gælder:

Flere borgere deltager aktivt

Foreningernes ressourcer bliver styrket

Faciliteter understøtter aktivitet og mange brugere

Samarbejde bredt for at styrke folkeoplysningen

Derudover er der følgende partnerskabselementer for 2020 - 2023:

Visions- og ambitionsniveau

At partnerskabet godkendes politisk både i Rødovre Kommune og i DGI

At parterne forpligter sig til at igangsætte indsatser for mindst to af de 3 følgende temaer

i løbet af aftaleperioden.

Tema 1: Idræt for hele familien

Foreningsudvikling som understøtter, at flere børn og deres forældre engageres i

foreningerne.

Bevægelsesforløb og samarbejde mellem foreninger og daginstitutioner.

Rødovre i bevægelse.

Fritidspas. 

Tema 2: Teenagefrafald

Foreningsudvikling med fokus på unge.

Fastholdelse af teenagepiger i idræt.
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Stærkere fællesskaber for alle via foreningsudvikling.

Ung-lederuddannelse

Tema 3: Fysiske rammer for idrætten

Naturstøttepunkter.

Byudvikling som understøtter idræt, motion og bevægelse.

Facilitetsudnyttelse.

Rødovre Kommune og DGI tilrettelægger i fællesskab den samlede indsats, i tæt dialog med lokale

borgere, foreninger, FIR og øvrige aktører. 

Der nedsættes en projektgruppe, som koordinerer den samlede indsats. Projektgruppen består af

relevante medarbejdere fra begge organisationer, samt FIR. DGI understøtter projektgruppen

administrativt.

Politisk følges partnerskabet på 1- 2 årlige møder i en politisk følgegruppe, med formanden for Kultur-

og Fritidsudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget og formanden for FIR. DGI understøtter den

politiske følgegruppe administrativt.

Økonomien i partnerskabet er baseret på en finansiering fra parterne på 250.000 kr. pr. part og i en 4

årig periode.

Lov- og plangrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 250.000 kr. årligt i en 4 årig periode fra Folkeoplysningsudvalgets ramme. 

Pengene er afsat på et tidligere Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Tidsplan
Projekterne bliver gennemført i perioden 2020 - 2023.

Bilag
1. Partnerskabsaftale vedr Børn og unge i forening
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9. Evaluering af temadag om aftenskolevirksomheden i Rødovre
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Evaluering af temadagen den 29. februar 2020 om aftenskolevirksomheden i Rødovre.

Indstilling
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 29. februar 2020 var der på Rødovregaard inviteret til en temadag om aftenskolevirksomheden i

Rødovre for folkeoplysningsudvalgets medlemmer.

Det var en rigtig god dag med mange gode drøftelser på tværs af bordet.

På programmet var følgende:

1. Overordnet indflyvning til aftenskoleområdet v/Henrik Christensen.

2. Hvordan ser aftenskolevirksomheden ud i Rødovre v/Anne-Marie Sejer – AOF.

3. Hvordan ser aftenskolevirksomheden ud i Rødovre v/John Kalo.

4. Faktaoplysninger v/Henning Elmelund.

Efter gennemgangen var der en opsamling på de punkter, som Folkeoplysningsudvalget ønsker, der skal

arbejdes videre med:

Partnerskabsaftaler – SOC, Biblioteket og skolerne.

Bedre og egnede lokaler + fleksibelt lokaletilskud.

Behov for nemmere administrative afregninger – især PEA-O – Gerne kun 1 takst.

Ændringer af tilskudsbrøken i instrumental fra 50% til 5/7 dele.

Fælles om debatskabende arrangementer. Måske via partnerskabsaftaler.

Velkomstpakke til nye aftenskoler/nye foreninger – og eventuel foldere til borgere.

Handicaperklæringer – etisk notat – have fokus på oplysninger i forbindelse med, at de er

handicappede i forhold til undervisningen. Aftenskolen har et ansvar i at sikre sig, at deltagerne

er oplyst om reglerne.

Ønske om, at der må være flere en 7 deltagere (handicappede) på et hold. Andre steder må der

være 8.

Styrke det tværgående samarbejde om lokaler mellem aftenskoler og foreninger.

Midler til styrkelse og tværfagligt arbejde i RAS og også til kommunen.

Hvordan kan Rødovre Kommune styrke markedsføringen på aftenskoleområdet?

Problemstilling med den høje alder på aftenskoleområdet har måske også noget at gøre med den

stigende levealder. Hvordan får de en ny fødekæde ind (især mænd). Er det for dyrt at deltage i

aftenskoler?

Segmentere alle muligheder for, hvordan vi får for 0 – 100 år i gang.

Hvordan kan vi markedsføre aftenskolerne (branding) – portalen?

Det foreslås, at Børne- og Kulturforvaltninen inddrager Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) i den

videre proces. Den videre proces vil omfatte en kvalificering af de mange forslag samt udvælgelse af
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indsatsområder. 

Lov- og plangrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2020 og frem.

Bilag
1. Notat fra temadag om aftenskoler - Rødovregaard 29. februar 2020.
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10. Suspendering af "Reklameordningens 15%-pulje" på grund af
covid-19
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
På grund af covid-19 foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at alle indbetalinger til "Reklameordningens

15%-pulje" suspenderes i kalenderåret 2020.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at indbetalinger til "Reklameordningens 15%-pulje" suspenderes i kalenderåret 2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
På grund af covid-19 har alle de folkeoplysende aktiviteter og faciliteter været lukket siden den 11. marts

2020.

Denne nedlukning har givet nogle af vores foreninger i kommunen en række økonomiske udfordringer.

Som en umiddelbar støtte til foreningslivet, herunder Rødovre Mighty Bulls og Green

Entertaiment/Avarta, stilles der forslag om, at alle indbetalinger til "Reklameordningens 15%-pulje"

suspenderes for kalenderåret 2020.

I følge kommunens retningslinjer, for reklamer på vores idrætsanlæg, er det tilladt foreningerne at

opsætte reklameskilte mm.

Indtægten ved indgåelse af en reklameaftale fordeles, således at foreningen får 85% af indtægten og de

sidste 15% indbetales til "Reklameordninens 15%-pulje".

"Reklameordningens 15%-pulje" har bl.a til formål at støtte foreningernes deltagelse i nationale- og

internationale turneringer.

Det kan oplyses, at der p.t. indestår ca. 190.000 kr. i puljen. Det er Børne- og Kulturforvaltningens

opfattelse, at beløbet kan dække de kommende ansøgninger til puljen resten af året, uden at der

indbetales til puljen. I den forbindelse kan det oplyses, at ansøgninger til puljen i 2020 forventes at være

begrænset på grund af covid-19.

Indbetalinger som har fundet sted til puljen i 2020, vil blive tilbagebetalt.

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%-pulje" og kommunens "Retningslinjer for reklamer på Rødovre Kommunes

Idrætsanlæg m.v."

Økonomiske konsekvenser
Hvert år indbetaler foreningslivet omkring 200.000 kr. til "Reklameordningens 15%-pulje".

Den manglende indbetaling forventes ikke at gå ud over de kommende ansøgninger til puljen for 2020.

Tidsplan
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Kalenderåret 2020.
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11. Midlertidige støtteforanstaltninger til den fri folkeoplysende
virksomhed som følge af covid-19
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om at støtte de folkeoplysende foreninger midlertidigt

som følge af COVID-19.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at coronasituationens konsekvenser for foreninger og aftenskoler drøftes samt

at bekendtgørelsens muligheder for fastholdelse af tilskud til foreninger og aftenskoler udnyttes, selvom

de folkeoplysende aktiviteter ikke gennemføres, godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Nedlukningen af Danmark, som følge af coronakrisen, har store konsekvenser for forenings- og

aftenskoleområdet. Alle de folkeoplysende aktiviteter og faciliteter har været lukket siden den 11. marts

2020 for at forhindre smittespredning.

Lukningen af faciliteterne, og dermed også afviklingen af de folkeoplysende aktiviteter, har medført store

udfordringer for aftenskolerne og foreningerne.

Kulturministeren har derfor, i brev af den 3. april 2020, opfordret landets kommuner til at benytte de

nye muligheder, som Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende

virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, giver.

Med henvisning til bekendtgørelsen opfordrer Kulturministeren til:

at udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte skolernes

likviditet og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser, som følge af COVID-19,

undgås

at der ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf.

Folkeoplysningsloven og Løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. En forudsætning vil

være, at der har været udbetalt løn til underviseren for den omfattende undervisning

at der kan udbetales lokaltilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst

at der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med

fjernundervisningstilbud på igangsatte hold under hensyntagen til de gældende begrænsninger på

fjernundervisningens omfang

I følge Oplysningsforbundenes Fællesråd er de problemer, som aftenskolerne aktuelt oplever, relateret

til manglende adgang til lokaler og at undervisning, foredrag og debatarrangementer aflyses. Det betyder

bl.a.,

at deltagere skal have hele eller dele af deres deltagerbetaling retur,

at undervisere har krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre en 1 uges

varsel,
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at hele eller dele af honorarer til foredragsholdere/oplægsholdere skal betales,

at der fra de folkeoplysende aktiviteter kommer bidrag til administrationsomkostningerne og

øvrige faste omkostninger.

Udover ovenstående nævnte bekendtgørelse kan det oplyses, at regeringen bl.a. har oprettet følgende

hjælpepakke:

Fastholdelse af fyringstruede medarbejdere

- lønkompensation

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

- husleje, renteudgifter, uopsigelige kontraktbundne udgifter

Kompensation for højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og folkeuniversitetet

- tabt deltagerbetaling op til 90 %

Tilskud til lokale foreninger m.fl. (50 mio. kr.)

- medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere

Støttepakken, 'Tilskud til lokale foreninger m.fl', skal være med til at støtte de mange idræts- og

spejderforeninger, der har aflyst eller udskudt lejre, fodboldskoler, stævner, motionsløb og lignende,

men har måske afholdt udgifter til planlægning og får ikke de forventede indtægter. Støtten er fortrinsvis

til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af eksempevis medlemstilbagegang og

aflyste arrangementer med under 500 deltagere. Kriterier og ansøgningsfrister meldes ud af

landsforbundene.

 Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at aftenskolerne og foreningerne ikke umiddelbart

står i likviditetsmæssige udfordringer, idet de har fået udbetalt 75% af deres samlede tilskudsbevillig for

2020. 

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser, ved gennemførelsen af bekendtgørelsens muligheder for fastholdelse af

tilskud til foreninger og aftenskoler, kan afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som

2. Henvendelse af aftenskolernes samråd - Corona-virus konsekvenser for aftenskolerne

3. Brev fra kulturministeren - anbefaler støtte til aftenskolerne
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12. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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