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Introduktion til LAG Djursland
04.21.00.A00

18/4059

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion giver LAG-koordinator Helle Breindahl et oplæg om
LAG.
LAG står for lokale aktionsgrupper og er lokalt forankrede foreninger, som skal skabe
udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele EU-finansierede
tilskudsmidler til relevante projekter. FLAG står for lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.
Djurslands lokale aktionsgruppe, LAG Djursland, omfatter både Landdistriktsprogrammet og
Hav- og Fiskeriudviklings-programmet og fungerer derfor både som LAG og FLAG.
Der kan årligt samlet søges LAG midler for cirka 1,6 mio. kr. i Nord- og Syddjurs kommune.
FLAG-midler kan udelukkende søges til projekter i Norddjurs Kommune og uddeler cirka 0,8
mio. kr. årligt.
LAG Djursland ledes af en bestyrelse, som består af 17 medlemmer; 5 offentligt udpegede og
12

frivillige

valgt

på

generalforsamling.

Kommunalbestyrelsen

har

udpeget

to

bestyrelsesmedlemmer Jens K. Lundager (O) og Jytte Schmidt (F). Bestyrelsen har ansat en
koordinator, Helle Breindahl, som varetager den daglige drift og vejledning af ansøgere og
projektholdere.
Bestyrelsen står for implementeringen af LAG Djurslands udviklingsstrategi, udvælgelse og
indstillingen af projekter.
LAG Djurslands udviklingsstrategi

danner fundamentet for LAG Djurslands arbejde.

Strategien sætter rammer for hvilke typer projekter, der kan uddeles tilskud til.
Udviklingsstrategien er udviklet sammen med foreningens medlemmer og blandt andre
Norddjurs Kommune, der også har godkendt strategien.
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Den 21. januar 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at følge økonomiudvalgets indstilling
til besparelser på udviklingsdirektørens område. Besparelserne omfattede blandt andet 0,5
mio. kr. i 2016 og overslagsårene på landdistriktsudvikling. Landdistriktsudvikling – herunder
LAG - har derefter været nedprioriteret.
Norddjurs Kommune er i 2017 er meldt ind i Landdistrikternes Fællesråd.
Kultur- og fritidsudvalget har programsat en drøftelse af landdistrikter i efteråret 2018.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.
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Introduktion til Grenaa Idrætscenter
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion er Grenaa Idrætscenter inviteret til introduktion med
kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:00.
Grenaa Idrætscenter ejes af Norddjurs Kommune, men drives af Den Selvejende Institution
Grenaa Idrætscenter med et kommunalt tilskud til driften på 7,336 mio. kr. (inklusive
baneplejen ved GIC og Åstrup fritidscenter 0,323 mio.kr).
Bestyrelsen består af følgende:


Torben Jensen, udpeget af Norddjurs kommune: Formand



Preben Brandstrup Hansen, udpeget fra fritidslivet: Næstformand



Kenneth Møller Kajhøj, udpeget af Norddjurs kommune



Esben Møller, udpeget fra erhvervslivet



Pia Bjerregaard, udpeget af Norddjurs kommune

Fra Grenaa Idrætscenter deltager:


Valdemar Haumand, halbestyrer Grenaa Idrætscenter



Torben Jensen, formand for Grenaa Idrætscenter

Dagsorden:
1.

Introduktion til Grenaa Idrætscenters arbejde

2.

Status på renovering og udvidelse

3.

Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.

4

Kultur- og fritidsudvalget

3.

28-05-2018

Introduktion til Fritidsrådet
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion er Norddjurs Fritidsråd, der er et råd nedsat af Norddjurs
Kommune ifølge Folkeoplysningsloven, inviteret til introduktion med kultur- og
fritidsudvalget fra kl. 16:30.
Oversigt over rådenes sammensætning og oplæg til præsentation fra Kai Hansen er vedlagt.
Fra fritidsrådet deltager:


Kai Hansen



Inge Didriksen



Gunner Thode Nielsen



Jørgen Josefsen



Lene Fribo

Dagsorden:
1.

Præsentation af fritidsrådet og rådets arbejde

2.

Mulige opgaver for fritidsrådet, fritidsrådet foreslår
a. Revurdering af diverse puljer med tilskud
b. Kommunale priser
c. Området ved Enslevgården
d. Revidering af strategi for frilufts- og fritidslivet

3.

Høringsret i forhold til Udviklingsmidler under fritidsområdet

4.

Eventuelt.

Mødet er berammet til 30 minutter.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben 2018 Brev til udvalget vedr. dialogmøde

57228/18

2 Åben Oversigt råd og nævn - KFU dialogmøder

156200/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Præsentationen af fritidsrådet blev taget til efterretning og rådets arbejde blev drøftet.
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Budgetopfølgning pr. ultimo april måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
00.32.10.Ø00

18/44

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

Forbru

budget

excl.

g

driftsove

Ansøgte

et

Af-

tillægs-

regnska

vigelse*

bevil-

b**

rførsler

Budget 2018 (mio. kr.)

Forvent

linger

Drift

54,7

54,7

24,4

54,3

-0,5

-0,3

Anlæg

5,2

8,6

0,3

6,1

-2,5

-0,2

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

Beløb

beløb i alt

opsparing
(80%)

til Beløb til

Forventet
forbrug

anvendelse

af

overførsler**

i 2018
(20%)

(Mio. kr.)
Kultur- og fritidsudvalget

5,0

4,0

1,0

1,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip
Overordnet konklusion
Drift
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 54,3 mio. kr., som medfører, at der
er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.
Mindreforbruget vedrører anslåede afvigelser vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg, da
tidligere års erfaringer har vist, at ikke alle midler når at blive udbetalt i indeværende år, men
først efterfølgende år. Tilskud til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod
tidligere

et

turistformål,

hvilket

bevirker

en

besparelse

på

budgettet,

da

momsrefusionsordningen nu afholder en del af tilskuddet.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug af driftsoverførslerne på 1 mio. kr.
Der er samlet set en stigning på 0,8 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til
budgetopfølgningen pr. februar måned.
Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 54,7 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug indenfor servicerammen vil ligge 0,6 mio. kr. over servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
Mindreforbruget kan henføres til Grenaa Idrætscenter, hvor det afsatte rådighedsbeløb på
investeringsoversigten for 2018 først forventes anvendt i 2019. Der forventes desuden
mindreforbrug vedrørende Voldby SFO lokaler samt det nye bibliotekssystem via Kombit, da
disse projekter ikke har været så omkostningskrævende som forventet. Mindreforbruget
vedrørende det nye bibliotekssystem via Kombit tilføres medfinansieringspuljen, mens det
forventede

mindreforbrug

vedrørende

Voldby

SFO

lokaler

først

tilføres

medfinansieringspuljen når projektet afsluttes.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om en et fald i det forventede forbrug på
1,3 mio. kr. på anlæg.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
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Budgetopfølgningen pr. ultimo april måned samles for alle fagudvalg i en sag som
videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. budget vedrørende Landdistrikternes Fællesråd på årligt 0,010 mio. kr. for perioden
2018

–

2021

overføres

til

kultur-

og

fritidsudvalget

fra

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget.
2. restbudget på 0,250 mio. kr. i 2018 vedrørende momsandel af tilskuddet til
Kattegatcentret, opstået ved ændret registreringspraksis af kattegatcentret fra turist
attraktion til zoologisk anlæg, lægges i kassen.
3. restbudget på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via Kombit overføres til
medfinansieringspuljen.
4. budgetopfølgningen pr. april 2018 på kultur- og fritidsudvalgets område tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Anlægsoversigt - April.pdf

70675/18

2 Åben KFU Bilag til april måneds budgetopfølgning.pdf

80002/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Godkendt.
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Budget 2019-2022 - anlægsforslag
00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2019-2022 skal fagudvalgene i maj/juni 2018 prioritere
anlægsforslag.
I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af
anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag.
Kultur- og fritidsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.
Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:


Det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1.



Det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal.

Anlægsforslag, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling, indgår på lige fod med nye
forslag i prioriteringen.
Eksisterende anlæg, hvor der allerede er givet anlægsbevilling, indgår ikke i prioriteringen.
Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for kultur- og fritidsudvalget, som lige nu er
gældende for år 2019-2021:
Mio. kr.

2019

2020

2021

Anlægsrammen

23,800

6,623

0,000

År 2022 er endnu ikke teknisk budgetlagt.
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Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og fritidsudvalget prioriterer anlægsforslag
indenfor eget udvalgsområde.
Bilag:
1 Åben Anlægsforslag budget 2019, kultur- og fritidsudvalget.docx

62827/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Kultur- og fritidsudvalget sender alle anlægsforslag videre til budgetforhandlingerne.
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Fagudvalgenes arbejde med budget 2019
00.30.02.G01

18/7765

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
På økonomiudvalgsmødet den 2 maj 2018 blev det besluttet, at fagudvalgenes opgaver med
budgetarbejdet inden sommerferien klarlægges, og at der holdes møde herom med
udvalgsformændene. Udvalgsformændene har efterfølgende behandlet vedlagte notat for,
hvordan fagudvalgene kan forberede sig og bidrage til budgetarbejdet inden sommerferien.
Udgangspunktet er den økonomiske politik og de spilleregler, der gælder for udvalgenes rolle
i forhold til at overholde egen budgetramme.
Der er tre spor, som fagudvalgene kan arbejde efter. Der findes uddybning til de enkelte spor i
vedlagte bilag.
1. Status på diverse projekter, større strategiske satsninger og opsamling på emner, som
udvalget forventer, kan blive en del af budgetprocessen.
2. Besparelser og omstruktureringer i henhold til nuværende organisation, forholde sig til
den aktuelle økonomi på udvalgsområdet for 2018. Komme med forslag til, hvordan
eventuelle konstaterede merforbrug kan håndteres i forhold til den aktuelle økonomi.
3. Overveje tidligere tildelte bevillinger på udvalgets område, er de stadig nødvendige
eller er udviklingen gået i en retning, hvor de føres tilbage til kassen.
Det foreslås, at udvalgene behandler notatet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at notatet behandles.
Bilag:
1 Åben Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Notatet blev taget til efterretning.
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Budgetanalyse vedrørende bosætningsanalyse
00.13.02.A00

18/3231

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I den økonomiske politik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2018,
blev det besluttet, at der hvert år skal udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.
I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik besluttede kommunalbestyrelsen, at
der skulle udarbejdes et kommissorium til analyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunen,
og disse mønstres økonomiske betydning. Analysen skal indgå i arbejdet med budgettet for
2019.
Økonomiudvalget godkendte efterfølgende kommissoriet for budgetanalysen på mødet den 6.
februar 2018. I kommissoriet står der følgende om analysens formål, mål og ambition:
”Formål: Formålet er at afdække og analysere de mønstre, der gør sig gældende for borgernes
til- og fraflytning til Norddjurs Kommune og mønstrenes påvirkning på kommunens
økonomi. Denne viden skal danne grundlag for at udarbejde konkrete forslag til øget
bosætning.
Mål og ambition: At udarbejde data, der kan bidrage til arbejdet med at øge bosætning i
kommunen. På baggrund af analysen kan der udarbejdes idealmålgrupper, som man ønsker at
tiltrække, således at bosætningstiltagene målrettes præcist til disse målgrupper. Der arbejdes
allerede på samme måde med målgrupper indenfor markedsføringsindsatsen, hvorfor man kan
opnå en synergieffekt.
Det er ambitionen, at en analyse af denne art kan bruges som grundlag for at arbejde med
bosætning og øge tiltrækningen af borgere, der bidrager positivt til kommunens vækst,
tilflytningskurve og erhvervsudvikling. Analysen afsluttes med en række overordnede
14
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betragtninger på bosætningstendenser i Norddjurs Kommune, og hvordan disse tendenser kan
styrkes.”
Data og metode
I analysen indgår til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske
kommuner, samt ind-og udvandring mellem Norddjurs Kommune og andre lande end
Danmark. I analysen indgår ikke flytninger internt i Norddjurs Kommune. Da der
udelukkende ses på flytninger, er fødsler og dødsfald heller ikke medtaget i analysen.
Flygtninge tæller som indvandrere. Flytninger mellem danske kommuner benævnes altid som
til- og fraflytninger, mens flytninger mellem Danmark og andre lande benævnes som ind- og
udvandring.
Analysen er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik samt data fra egne systemer.
Hos Danmarks Statistik er der købt et datasæt, hvor til- og fraflytningerne er koblet til
eksempelvis uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedsstatus og boligtype. Fra egne systemer er
der trukket data fra eksempelvis FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem),
FASIT (data vedrørende personer på forsørgelse) og GIS (kort-data), hvor data kan kobles via
CPR-nummer.
Der kan være forskel på, hvordan til- og fraflytninger registreres i de forskellige systemer, og
der kan derfor være små forskelle mellem data fra Danmarks Statistik og fra egne systemer.
Analysen af til- og fraflytning af forsørgelsesgrupper er lavet med udgangspunkt i
kommunens egne tal. Det er undersøgt, om de enkelte tilflyttere og fraflyttere har været
omfattet af loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) i samme måned som flyttedatoen.
Disse personer benævnes som personer i en LAB-målgruppe.
I sensommeren 2017 blev der udarbejdet en lignende analyse af til- og fraflytning på
forsørgelsesgrupper. Denne analyse var første forøg på at udregne betydningen af
flyttemønstrene for antallet af borgere omfattet af en LAB-gruppe. I forbindelse med
udarbejdelsen af denne nye analyse, har forvaltningen konstateret nogle uregelmæssigheder i
den måde flyttedata og data for borgernes LAB-målgruppe er blevet koblet på. Forvaltningen
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har derfor været igennem en grundig validering af datamaterialet, og kan på den baggrund
konstatere, at antallet af fraflyttere omfattet af en LAB-målgruppe blev undervurderet i
analysen fra 2017. Da der er tale om nye datauniverser og nye måder at sammenkoble data på,
vil forvaltningen fortsat blive klogere på disse data, i takt med at der bliver arbejdet med dem.
Analyseperioden er som hovedregel fra 2013-2017, med mindre der vises en udvikling over
en længere tidsperiode. Der er dog nogle begrænsninger i datamaterialet, som betyder, at der i
nogle tilfælde ses på en kortere tidsperiode. I nogle tilfælde har det derfor ikke været muligt at
skaffe fyldestgørende data fra 2017, og i disse tilfælde er analyseperioden afgrænset til 20132016.
For at undgå tilfældige udsving i enkelte år præsenteres tallene gennemgående som årlige
gennemsnit.
En meget stor andel af til- og fraflytninger foretages af personer mellem 15 og 25 år. For også
at kunne analysere de øvrige til-og fraflytninger, viser nogle tabeller og grafer udelukkende
til-og fraflytninger for personer over 25 år.
Overordnet konklusion
Hvor mange flytter til Norddjurs Kommune?
Samlet set har der i de seneste år været en befolkningstilvækst som følge af flytninger til- og
fra Norddjurs Kommune. Samlet er befolkningstallet årligt øget med i gennemsnit 194
personer i perioden 2013-2017.
Dette skyldes en nettoindvandring fra særligt østeuropæiske lande som Litauen, Polen,
Rumænien og Ukraine samt flygtninge fra Syrien. Netto er i alt 264 personer årligt indvandret
til Norddjurs Kommune fra andre lande i perioden 2013-2017.
Ser man isoleret på til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske
kommuner, har der været en mindre nettofraflytning på 70 personer årligt i perioden 20132017.
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Hvor i kommunen flytter de til?
De fleste byer i kommunen har enten en neutral nettotilflytning eller oplever en
nettofraflytning.
Kommunens to største byer Grenaa og Auning oplevede i 2017 en nettofraflytning til andre
kommuner i Danmark og en nettoindvandring fra andre lande end Danmark.
I Auning er der tilflyttet 86 fra andre kommuner, mens der er fraflyttet 109 til andre
kommuner. I Grenaa er der tilflyttet 600, mens der er fraflyttet 714. Samtidig har begge byer
dog en nettoindvandring i 2017, men den opvejer ikke helt nettofraflytningen til andre
kommuner.
Dette betyder ikke nødvendigvis, at befolkningstallet i disse byer falder, da analysen ikke
tager højde for interne flytninger i kommunen eller for fødsler og dødsfald.
Hvor gamle er de?
Det er i særlig grad de unge mellem 19 og 25 år, der flytter fra kommunen. De flytter primært
til de store uddannelseskommuner som Århus, Randers, Ålborg og København. Omvendt er
der en markant nettotilflytning af unge fra Syddjurs Kommune.
Når man kun ser på til- og fraflyttere over 25 år, er der en samlet nettotilflytning. I denne
aldersgruppe er der faktisk en større nettotilflytning fra Århus Kommune, der er den
kommune, der bidrager med flest nettotilflyttere i denne aldersgruppe.
Hvad tjener de, og hvilken uddannelse har de?
Tilflytterne og fraflytterne ligner overordnet hinanden meget. Personer der flytter til
Norddjurs kommune fra andre kommuner, har samme indkomst, uddannelsesniveau og
beskæftigelsesgrad som de personer, der flytter fra Norddjurs Kommune til andre kommuner i
Danmark.
Indkomsten blandt til- og fraflyttere er mindre end i Norddjurs Kommune som helhed, men
det er værd at bemærke, at til- og fraflytterne gennemsnitligt er yngre end den resterende
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befolkning. Uddannelsesniveauet blandt til- og fraflyttere er meget ensartet og relativt lavt
sammenlignet med landsgennemsnittet.
Modtager tilflytterne sociale ydelser?
Der har været en nettofraflytning af personer i en LAB-målgruppe. Gennemsnitligt er der
årligt tilflyttet 281 personer og fraflyttet 331 personer i perioden 2015-2017, svarende til en
årlig nettofraflytning på 50 personer. Det er særligt dagpengemodtagere, der fraflytter
kommunen.
Der har i perioden været en årlig nettofraflytning af førtidspensionister. Gennemsnitligt er der
årligt fraflyttet 13 førtidspensionister mere, end der er tilflyttet. Det vil sige 39
førtidspensionister i alt i perioden.
Hvor mange pendler?
Norddjurs Kommune er en pendlerkommune i den forstand, at mange af kommunens borgere
har arbejde i andre kommuner end Norddjurs Kommune. I 2016 havde 5.920 af Norddjurs
Kommunes borgere arbejde i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Af disse
arbejdede 1.801 personer i Aarhus Kommune, 1.526 arbejdede i Syddjurs Kommune, og
1.180 arbejdede i Randers Kommune.
3.544 borgere fra andre kommuner end Norddjurs Kommune havde i 2016 arbejde i
Norddjurs Kommune. Af disse pendlede 1.365 personer fra Syddjurs Kommune, 740 fra
Randers Kommune og 716 fra Århus Kommune.
Det er ikke muligt på baggrund af de tilgængelige data at konkludere, hvilken samlet
økonomisk konsekvens den historiske til- og fraflytning har haft for Norddjurs Kommunes
økonomi herunder udligning og skatteindtægter.
Bosætningsanalysen bekræfter, at det er vigtigt, at holde fast i, at hvis kommunen ønsker at
tiltrække nye ressourcestærke målgrupper, skal der markedsføres direkte til dem. Det er
specifikt to målgrupper; børnefamilier, der bor i Aarhus, der skal ud og købe deres første
bolig, og som ikke har råd til at være førstegangskøber i Aarhus. Den anden målgruppe er
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60+, der fraflytter deres huse, der indtil nu har skullet rumme en familie, og som nu vælger at
bo naturskønt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetanalysen drøftes.
Bilag:
1 Åben Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Drøftet.
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Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
00.01.00.A00

18/6486

Åben sag

Sagsgang
BUU/EAU/KFU/VPU, ØK
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 4. april 2018, at de enkelte fagudvalg skal behandle
den del af de indkomne projektforslag til Poul Due Jensens Fond, som er relevante for
udvalgets område. Fagudvalgene skal således godkende hvilke idéforslag, fagudvalget vil
anbefale, at kommunen indgår en tættere dialog med fonden omkring med henblik på at
konkretisere projekter i forhold til fondens rammer. Efter behandling i fagudvalgene vil
økonomiudvalget atter behandle sagen. Derpå vil kommunaldirektøren i juni 2018 kontakte
Poul Due Jensens Fond for at drøfte den videre proces.
Den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond henvendte sig i begyndelsen af 2018 til
Norddjurs Kommune, med henblik på at indlede et samarbejde til forbedring af
arbejdsmarkedsinklusionen gennem økonomisk støtte til projekter inden for dette formål.
Inden for rammerne af følgende 5 indsatsområder har fonden forventninger om at støtte
projekter i Norddjurs Kommune ved uddelinger for ca. 10 mio. kr. i 2018:
1. Grundlæggende kompetencer
2. Overgang fra skole til uddannelse eller job
3. Fastholdelse i uddannelse
4. Overgang fra uddannelse til job
5. Fastholdelse i job
På Norddjurs Kommunes konference den 23. februar 2018 om rekruttering og fastholdelse var
direktøren for Poul Due Jensens Fond oplægsholder. Som kvittering for fondens henvendelse
til Norddjurs Kommune blev konferencens deltagere opfordret til at indsende idéer og forslag
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til projekter, som kunne falde inden for fondens formål. Dette ved at udfylde fondens
”idéforslagsskema”.
For at understrege den politiske prioritering af samarbejdsmuligheden med Poul Due Jensens
Fond, er det besluttet at de indkomne projektforslag forankres i Norddjurs Kommunes
økonomiudvalg, hvorefter projektforslagene skal behandles i de relevante fagudvalg. Derpå er
tanken, at dialogen med fonden forankres tæt på projekterne, mens økonomiudvalget senere
præsenteres for status på projekterne.
Der er indkommet det nedenstående forslag som er fælles for kultur- og fritidsudvalget og
børne- og ungeudvalget. Forslaget var en del af behandlingen i økonomiudvalget den 4. april
2018.


Kulturskole projekt på Toubro skolen (BUU/KFU)
I projektsamarbejdet vil Kulturskolen Norddjurs og Foreningen Toubros Venner
forsøge at bryde denne sociale skævhed i kommunen og styrke børnenes skolegang
gennem musikundervisning. Målet er at afdække effekterne af at etablere fripladser på
Kulturskolen

Norddjurs

musikundervisning,

for

socialt

udsatte

og

marginaliseringstruede børn fra Toubro-området. Projektperiode: 1. august 2018 – 31.
juli 2022. Beløb: 0,38 mio. kr. Forslagsstiller: Foreningen Toubros Venner
Den 14. maj 2018 har børne- og ungdomsudvalget anbefalet, at der arbejdes videre med alle
de fremsendte projekter, herunder nærværende projekt.
Samtlige indkomne idébeskrivelser er vedlagt sagen som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der arbejdes videre med kulturskole-projektet.
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Bilag:
1

Åben Idebeskrivelse Martibus

69685/18

2

Åben Idéforslag Mobilbutik Viden Djurs

69686/18

3

Åben Ideforslag - Parat til ungdomsuddannelse

69687/18

4

Åben Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats

69688/18

5

Åben Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen

71397/18

6

Åben Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser

71398/18

7

Åben Idebeskrivelse - Forprojekt - Rekruttering fra Havnen

69681/18

8

Åben Idebeskrivelse - Dit liv, dit valg

72037/18

9

Åben Idebeskrivelse - Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp

69682/18

10 Åben Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med 69689/18
erhvervspraktik
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Godkendt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Voksen- og plejeudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med ideforslaget Martibus.
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Retningslinier for bookning af bibliotekernes mødelokaler
21.10.00.G07

18/4817

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Efter et år med Åbent Bibliotek på alle Norddjurs Biblioteker ønsker flere at booke lokaler og
er der opstået et behov for at få fornyet retningslinjerne for hvem, der kan booke
bibliotekernes mødelokaler, da det nu er muligt for alle lånere at benytte udlånslokaler og
mødelokaler fra kl. 7-22.
Åbent Bibliotek har øget antallet af timer, hvor borgerne frit kan benytte bibliotekernes
udlånslokaler. Det har også gjort det muligt frit at benytte mødelokaler, hvis de ikke er i brug.
Bookning af mødelokalerne har hidtil har været forbeholdt godkendte folkeoplysende
foreninger og aktiviteter lavet i et samarbejde med biblioteket eller andre kommunale
enheder, for eksempel jobcenter. Bibliotekerne anbefaler så let adgang til lån af lokalerne som
muligt. Det er et ønske fra borgere og biblioteker, da aktiviteter udenfor betjent åbningstid
giver tryghed for øvrige brugere og lånere.
Bibliotekerne oplever en øget interesse for at kunne benytte og især booke lokalerne, men
også en øget opmærksomhed fra andre lokaleudbydere, der lejer lokaler ud til foreninger, der
ikke for nuværende har ret til at låne kommunale lokaler som haller, skolelokaler eller
lignende, for eksempel vælgerforeninger. Det understreges, at Norddjurs Biblioteker ikke
ønsker at udleje lokaler til kommercielt brug, men at åbne muligheden for at der kan
reserveres ledige lokaler på forhånd.
Retningslinjerne bør ligestille sammenlignelige grupper og have en form, hvor de nemt kan
administreres

af

bibliotekets

personale.

Forvaltningen

har

identificeret

følgende

interessentgrupper, der kan ligestilles, som ønsker at kunne booke lokaler på Norddjurs
Biblioteker og som kommunen kan tilbyde vederlagsfri benyttelse.
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1. Godkendte folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune. Samt grupper med
aktiviteter arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker, disse grupper har
allerede adgang til lokalebooking.
2. Holdningsbårne foreninger: Politiske-, religiøse- og fagforeninger.
3. Sociale, velgørende og sundhedsfremmende foreninger.
4. Øvrige foreninger, råd, samvirker hjemmehørende i Norddjurs Kommune
5. Enkeltpersoner og selvorganiserede grupper hjemmehørende i Norddjurs Kommune.
Formål med det bookede lokale
a. Arrangementer og aktiviteter der er gratis og åbne for alle.
b. Lukkede arrangementer og aktiviteter, for eksempel bestyrelsesmøder, medlemsmøder
og generalforsamlinger.
Forvaltningen anbefaler følgende retningslinjer for bookning af bibliotekernes mødelokaler:


Bibliotekerne har førsteret til benyttelsen af egne mødelokaler.



Aktiviteter i lokalet skal være forenelige med bibliotekets og lokalets karakter,
eksempelvis møder, undervisning eller foredrag.



Ved offentlig annoncering skal det tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for
arrangement eller aktivitet.



Lokalerne må ikke benyttes til kommercielle aktiviteter, og der må ikke tages entre af
andre

end

Norddjurs

Biblioteker

og

foreninger,

der

er

godkendt

under

folkeoplysningsloven.


Ledige mødelokaler på bibliotekerne kan kun bookes i åbningstiden.

Bibliotekschefen afgør i tvivlstilfælde, eller ved misbrug af ordningen, om lokalet kan
bookes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
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1. kredsen af foreninger og borgere, der kan booke bibliotekets ledige mødelokaler
udvides til de ovennævnte interessenter.
2. lokalerne kan benyttes til begge typer arrangementer og aktiviteter.
Bilag:
1 Åben Lokaleudlån - Regler for udlån af bibliotekets lokaler
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Godkendt.
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Kursus i anvendelse af tilskud i idrætshaller
18.00.00.A00

18/5091

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til udvidelse af projekt omkring korrekt
anvendelse af kommunalt tilskud i idrætshaller. Forvaltningen foreslår, at alle idrætshaller,
der modtager tilskud, skal deltage i projektet.
For at sikre, at det kommunale tilskud til idrætshaller administreres lovligt, besluttede kulturog udviklingsudvalget den 30.august 2016 at afsætte 0,035 mio. kr. til udarbejdelse af
vejledende

retningslinjer

for

ensrettede

kontoplaner

for

Norddjurs

Kommunens

idrætsfaciliteter.
At gennemskue, hvordan idrætshallerne lovligt kan anvende det kommunale tilskud, og
samtidig tjene penge ved kommerciel virksomhed, kan være meget komplekst for selvejende
idrætshaller, der er drevet af frivillige. Forvaltningen foreslår, at projektet udvides for at skabe
fælles forståelse og viden for idrætshallerne og kommunen om korrekt anvendelse og
administration af kommunalt tilskud i de selvejende idrætshaller.
Der har med positive tilbagemeldinger været arrangeret momskursus for idrætshallerne i
samarbejde med BDO, som led i generel kompetenceudvikling. Dette projekt om
tilskudsanvendelsen vil være et inddragende læringsforløb for kommunen og de selvejende
idrætshaller om lovlig og hensigtsmæssig anvendelse af tilskud i idrætshallernes daglige drift
og bogføring.
Målet med projektet er:


At fastholde ambitionen om kommercielle aktiviteter til at understøtte driften via
åbenhed og gennemsigtighed i anvendelsen af kommunale tilskud.



Beskrivelse af klare principper for idrætshallers bogføringspraksis, forpagteraftaler og
eventuelle principper for opstilling af noter til idrætshallers årsregnskaber, som giver
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kommunen den fornødne mulighed for at udføre et hensigtsmæssigt tilsyn med
tilskudsanvendelsen.


En udvikling og beskrivelse af tilsynskoncept for det kommunale tilsyn om, hvordan
kommunen tilrettelægger og udfører hensigtsmæssige tilsyn proportionalt med
idrætshallernes størrelse og omfanget af kommercielle aktiviteter.

Forvaltningen har fra BDO modtaget et tilbud på 0,125 mio. kr. for et læringsforløb omkring
ovenstående. Denne udvidelse af projektet fra udarbejdelse af en kontoplan som et
tilsynsredskab, til et læringsforløb omkring lovlig og hensigtsmæssig anvendelse af
kommunale tilskud, vil kræve en ekstra bevilling på 0,090 mio. kr., som forvaltningen foreslår
kan findes inden for Udviklingsprojekter under fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Den 30. august 2016 blev der til BDO bevilget 0,028 mio. kr. til momskursus samt 0,035 mio.
kr. til kontoplankursus, finansieret af midler fra udviklingsprojekter under fritidsområdet. Der
er afholdt momskursus, mens kontoplankurset søges udvidet med et læringsforløb på samlet
0,125 mio. kr., hvorfor der søges om yderligere 0,090 mio. kr., finansieret af midler til
udviklingsprojekter under fritidsområdet.
Indstilling
Miljø – og kulturdirektøren indstiller, at
1. udvidelse

af

projektet

godkendes

og

der

bevilges

0,090

mio.

kr.

fra

Udviklingsprojekter under fritidsområdet.
2. alle idrætshaller, der modtager et generelt tilskud skal deltage i projektet.
Bilag:
1 Åben Tilbud om læringsforløb om tilskudsanvendelse i selvejende haller - 44681/18
BDO_Tilbud

til

Norddjurs_Læringsforløb

tilskudsanvendelse_150318.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Godkendt.
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Orientering om Return on Investments for Aarhus 2017
20.00.00.G00

10/11973

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Fonden Aarhus 2017 er, ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og
Aarhus 2017, forpligtet til at levere en opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI),
hvilket er en beregning for tilbageførsel af midler set i forhold til kommunens bidrag til
Kultur-hovedstadsprojektet.
Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Norddjurs Kommune, er Aarhus 2017
forpligtet til, at det samlede ROI som minimum skal modsvare kommunens økonomiske
investering i Aarhus 2017:
”Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone til krone i form af tilskud til
programaktiviteter inden for Norddjurs kommunegrænse.”
Hermed forelægges beregningen af den samlede ROI for Norddjurs Kommune for hele
perioden til Kultur- og fritidsudvalgets orientering.
ROI for Norddjurs Kommune er beregnet til 1.992.219 kr. svarende til 144% af kommunens
investering på 1.378.900 kr. i årene til og med 2018.
Med denne endelige opgørelse anses kontrakten mellem Norddjurs Kommune og Fonden
Aarhus 2017 for at være opfyldt.
Kulturåret 2017 i Norddjurs
Nedenfor ses de projekter i Norddjurs, der fik direkte støtte af Aarhus 2017


Lifeboats, sejlende skulpturer anløb Bønnerup og Grenaa i 2016



Ønskelandet, den officielle børneåbning den 20. januar 2017 (lufthavnen)
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Dawn Ride, cykelevent i hele regionen morgenen inden den officielle åbning 21.
januar 2017



Åbningsfest på Torvet i Grenaa 28.januar 2017



Kulturringen, Culture by Bike, rute gennem det vestlige Norddjurs og 6 andre
kommuner



Gentænk landsbyen, Broen over Sortå, Bønnerup og Fjellerup bindes sammen



Kunsthallen og landsbyerne, Udby-Udbyhøj



StreetAttack, hal 22, gadekultur festival, der rejser rundt i alle 19 kommuner



Move for life, med eventmager uddannelse, fokus på krop og bevægelse 3.-4.
november 2017



Europæisk Region for Gastronomi 2017



Fish a deli Circus, på havnen i Grenaa



Museum Østjyllands nye udstillinger i Grenaa



Herregårdsmuseet Gl. Estrup, 2017- samarbejde for herregårde

Der blev lavet en hjemmeside www.rethink2017.norddjurs.dk og en dertilhørende Facebookside for at have fokus på markedsføring og synliggørelse af de mange aktiviteter og
arrangementer, der ventede i Norddjurs. Lokale aktører markedsførte deres projekter og
arrangementer ved at benytte de to lokale digitale platforme og dermed være en del af
Kulturhovedstad 2017, uanset om der var givet økonomiske tilskud fra Aarhus 2017 eller fra
Kulturpuljen i Norddjurs.
Dette resulterede i rundt regnet 100 forskellige arrangementer i Norddjurs i løbet af året, hvor
allerede kendte og afprøvede arrangementer fik et boost, og hvor helt nye så dagens lys og
medførte nye samarbejdspartnere og nye kombinationer af genrer.
Europæisk Kulturregion er arvtageren af det kultursamarbejde kulturhovedstadsprojektet
medførte mellem de 19 kommuner, regionen og alle de kulturaktører, de repræsenterer.
Links til Norddjurs 2017
Rethink2017
Kultur og fritid Norddjurs på Facebook
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Rethink2017 på YouTube

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat - Baggrund og beregning af ROI

78315/18

2 Åben Modtagelsesbrev fra Aarhus 2017 ang endelig opgørelse

72950/18

3 Åben Notat til ROI endelig opgørelse

72946/18

4 Åben Hovedbudskaber endelige fra Aarhus 2017

72937/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Tiltrådt.
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Orientering om drifts- og samarbejdsaftale med Pavillonen
20.00.00.A00

18/4549

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget orienteres, som et led i deres introduktion, om den drifts- og samarbejdsaftale, der er
gældende for Pavillonen, og som blev indgået mellem Norddjurs Kommune og Pavillonen
den 4. oktober 2016. Nedenfor fremgår en overordnet gennemgang af aftalen. Selve aftalen og
vedtægterne er vedlagt sagen.
KFU har dialogmøde med Pavillonen den 13. august 2018.
Pavillonens hovedformål er at skabe økonomisk baggrund for - samt at forestå - den daglige
drift af kulturhuset. Derudover har Pavillonen til formål at:


være samlingssted for kommunens borgere, hvor alle kan mødes til kulturelle og/eller
kommercielle arrangementer.



skabe rum og udfoldelsesmuligheder for alsidige kultur- og fritidsaktiviteter primært
inden for musik, sang, dans, drama, billedkunst samt medie- og datavirksomhed.



fremme samarbejdet mellem husets brugere, samt tilstræbe koordination mellem
husets egne og de øvrige kulturelle tilbud i kommunen.



medvirke til en kvalitetsmæssig udvikling af de kulturelle aktiviteter.

Pavillonen er forpligtet til at stille lokaler til rådighed til diverse foreninger, herunder Grenaa
amatørteater, Grenaa Billard Club og Grenaa Firmasport. Pavillonen skal også stille
idrætsfaciliteter til rådighed for Vestre Skole. De nævnte er der indgået særskilte aftaler med.
Pavillonen skal forestå den indvendige bygningsvedligeholdelse, samt den almindelige
bygningsmæssige drift og forestå vedligehold af udenomsarealer. En nærmere beskrivelse og
definition heraf fremgår af den vedlagte aftale.
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Organisering
Pavillonen er organiseret af foreningen Kulturhuset Pavillonen. Enhver forening, kreds eller
institution kan optages som medlem. En oversigt over medlemmerne er vedhæftet sagen som
bilag.
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Formand for bestyrelsen vælges hvert
andet år på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen for kulturhuset består af 9 medlemmer,
hvoraf 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegningsperioden følger den
kommunale valgperiode. De medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen har ikke
stemmeret. De nuværende er Mads Jensen og Per Søjmark.
Udover kulturhusets administration rummer huset også Kulturskolen og FOF og deres
administration, samt dele af deres undervisningsaktiviteter. Kulturskolen betaler en årlig
husleje på 0,318 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune yder et årligt driftstilskud til den ordinære drift, den indvendige
bygningsmæssige vedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udenomsarealer. Ved eventuelle
ændringer i driftstilskuddet skal aftalen genforhandles.
I 2018 er der afsat et beløb på 2,838 mio. kr. som driftstilskud. Heraf udgør tilskud til
rytmiske aktiviteter 0,328 mio. kr., samt et lokaletilskud på 0,145 mio. kr. Tilsagnsskrivelsen
for 2018 er vedlagt sagen som bilag.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Driftsaftale Pavillonen - underskrevet 2016

65974/18

2 Åben Tilsagnsbrev tilskud 2018

176447/17

3 Åben Vedtægter

153921/17

4 Åben Pavillonens foreninger 2018.pdf

77765/18
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5 Åben regnskab 2017.pdf - ikke underskrevet

77755/18

6 Åben Oversigt over tilskud 2015-2017

78077/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.
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Orientering om udmøntning af leder- og instruktørmidler
18.16.00.Ø00

18/5095

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget orienteres som et led i deres introduktion om udmøntningen af Leder- og
instruktørmidler.
Norddjurs Kommune giver tilskud til træner- og lederuddannelse til godkendte
folkeoplysende

foreninger

inden

for

det

frivillige

foreningsarbejde.

Træner-

og

lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes
tilskud til rejse-, opholds- og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale. Der er til
formålet afsat 0,200 mio. kr.
Kriterier og principper for tildeling:


Egenbetaling på 250 kr.



Kursusudgift på maksimalt 6.000 kr./kursus indgår i puljen



Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr./deltager



Der ydes maksimalt 50 % af kursusudgifterne

Ansøgningsfrist er 1. februar for træner- og lederuddannelse taget det foregående år.
Der er indkommet ansøgninger fra 39 foreninger og procentsatsen for udbetaling af tilskud
efter egenbetaling udgør i 2018 50 %. Der er fuld udmøntning af midlerne ud fra de indkomne
ansøgninger, således at procentsatsen årligt reguleres så alle afsatte midler udmøntes.
Liste over ansøgninger er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2018 afsat 0,2 mio. kr. til leder- og instruktørmidler, hvoraf der på
nuværende tidspunkt er udmøntet 0,136 mio. kr.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgere Leder- og instruktørmidler 2018
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.
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Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til om Norddjurs Kommune skal arbejde for at blive projektdeltager i
”Bevæg dig for livet”.
Idrætsorganisationerne DGI og DIF har med støtte fra Nordea Fonden og Tryg fonden skabt
en fælles vision - ”Bevæg dig for livet”. Målsætningen for visionen er at 75 % af danskerne i
2025 skal dyrke idræt, og at 50% af danskerne skal dyrke idræt i en forening.
I ”Bevæg dig for livet”, er der flere indsatser herunder kommunesamarbejde, hvor hele
kommunen som Visionskommune bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være
fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til
målet.
DGI og DIF oplever stor interesse fra kommunerne og har udarbejdet en kommuneaftale i
april 2018, hvor kravene til medfinansiering og til det tværgående forvaltningsarbejde er
mindre omfattende end ved Visionskommune, da en kommuneaftale fokuseres mod færre
udvalgte målgrupper og områder. Ved at deltage i ”bevæg dig for livet” med en
kommuneaftale vil Norddjurs kommune kunne styrke borgernes deltagelse i idræt og
bevægelse som led i idræts- og fritidspolitikken.
Forvaltningen anbefaler at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med henblik på at
blive godkendt som deltagerkommune i en kommuneaftale.
Ved en kommuneaftale vil udvælgelse af målgrupper og områder bygge på datagrundlag og
der vil for hver målgruppe/område blive sat en målsætning for, hvor mange flere aktive, der
skal aktiveres i aftaleperioden, og hvor mange af disse, der skal være en del af foreningslivet.
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Eksempel på målgruppe og områder:


Skoler og institutioner



Seniorer



Idræt og bevægelse i naturen



Foreningsudvikling

Ud fra hver målgruppe/område beskrives indsatser, herunder hvordan de forskellige
forvaltningsområder bidrager til indsatserne. Alle indsatser finansieres inden for de
kommunale midler.
Kommuneaftalen vil i givet fald blive gældende mellem 3 og 5 år. Der vil ved start og derefter
årligt være mulighed for at få undersøgt udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau for
0,015 mio. kr. per år.
En mulig aftale udarbejdes gennem en proces med DGI Østjylland, hvor råd og samvirker
inddrages i udvælgelsen af målgrupper og områder.
Aftalen kommer til at omfatte hele Norddjurs Kommune. Der skal tages stilling til
finansiering af kommende projekter efterfølgende. Programstyringen ligger under KFU, men
da det er et projekt der skal dække hele kommunen, fremsendes sagen til ØK og KB.
Såfremt der indgås en aftale sendes denne samt budget for kommuneaftalen til politisk
godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Der ydes ikke tilskud fra projektet og økonomien/ressourcer skal derfor findes i Norddjurs
Kommunes eksisterende budget inden for de enkelte udvalg som medarbejdertimer samt
puljemidler.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med
henblik på at kunne blive godkendt til deltagelse i kommuneaftale om Bevæg dig for livet”.
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Bilag:
1 Åben BDFL kommuneaftale 180501.pdf

66885/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at under forudsætning af, at Fritidsrådet anbefaler
projektet, kan der indledes en aftaleproces.
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Indsatsområder 2019 for Idræts- og fritidspolitikken
18.00.00.A00

17/3854

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Idræts- og fritidspolitikken 2017 – 2020 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 13. juni 2017.
Idræts- og fritidsområdet er på flere måder i tæt samspil med Kunst- og kulturområdet og skal
overordnet ses som et ”Vi”, der skal spille tæt sammen. Politikkerne har desuden fokus på at
styrke samspillet med andre politikker uden for udvalgets område.
For at målrette indsatsen med handlinger inden for politikkernes temaer, foreslår
forvaltningen, at udvalget udpeger tre indsatsområder, der skal være fokus på i 2019.
Idræts- og fritidspolitikken har 8 temaer, som vil være indsatsområder i perioden 2017- 2020:


Det gode foreningsliv



Frivillige



Det aktive ungdomsliv



Aktiviteter for alle



De selvorganiserede



Naturen som ramme



Folkeoplysende voksenundervisning



Oplevelsesmuligheder og events

I Idræts- og Fritidspolitik 2017 – 2020 vil synliggørelse, dialog, samarbejde og samskabelse
være platformen for udvikling uanset temaet.
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Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspolitikken 2017 – 2020 foreslår forvaltningen følgende
indsatsområder for 2019:


Det gode foreningsliv



Frivillige



Naturen som ramme

Begrundelsen for forvaltningens forslag er, at der i 2019 med fordel kan arbejdes videre med
temaet Det gode foreningsliv, hvor der videreudvikles på Åben skole/Norddjurs skoletjeneste.
Frivillige er grundpillen i foreningslivet i Norddjurs og fokus på at udvikle foreningerne og
gøre det attraktivt at være frivillig kunne være et udviklingsområde.
Naturen som ramme er foreslået, idet naturen i stigende grad på landsplan er ramme om
borgernes idræts- og fritidsliv, en trend, der ligger i god tråd med kommunens natur og fokus
på bosætning.
I 2018 er følgende tre indsatsområder valgt ud fra Idræts- og fritidspolitikken 2017 – 2020:


Det gode foreningsliv



Det aktive ungdomsliv



Aktiviteter for alle

De valgte indsatsområder for 2019 vil blive præsenteret for idræts- og fritidslivets aktører på
konference den 26. september 2018. På konferencen kan deltagerne komme med idéer til,
hvordan idræts- og fritidslivets aktører og forvaltningen kan samarbejde omkring de udvalgte
indsatsområder.
Herefter udarbejdes Handlingskatalog 2019 for Idræts- og fritidspolitikken, der sendes til
godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter, hvilke indsatsområder i Idræts- og
fritidspolitikken, der skal have fokus i 2019.
Bilag:
1 Åben Idræts og fritidspolitik 2017-20 - vedtaget.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Kultur- og fritidsudvalget ønsker i 2019 at fokusere på


Oplevelsesmuligheder og events



Naturen som ramme
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Indsatsområder 2019 for Kunst- og kulturpolitikken
20.00.00.P22

17/4151

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kunst- og kulturpolitikken 2017 – 2020 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 13. juni 2017.
Kunst- og kulturområdet er på flere måder i tæt samspil med idræts- og fritidsområdet og skal
overordnet ses som et ”Vi”, der skal spille tæt sammen. Politikkerne har desuden fokus på at
styrke samspillet med andre politikker uden for udvalgets område.
For at målrette indsatsen med handlinger inden for politikkernes temaer, foreslår
forvaltningen, at udvalget udpeger tre indsatsområder, der skal være fokus på i 2019.
Kunst- og kulturpolitikken har 6 temaer, som vil være indsatsområder de kommende fire år:


Børnekultur



Ungdomskultur



Natur og kulturarv



Kunst og kultur i byen og på landet



Erhvervsliv og events



Kultursamarbejde i og udenfor kommunen

I Kunst- og Kulturpolitik 2017 – 2020 vil synliggørelse, dialog, samarbejde og samskabelse
være platformen for udvikling uanset temaet.
Med udgangspunkt i Kunst- og kulturpolitikken 2017 – 2020 foreslår forvaltningen følgende
indsatsområder for 2019:


Ungdomskultur
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Natur og kulturarv



Kultursamarbejde i og udenfor kommunen

28-05-2018

Begrundelsen for, at forvaltningen foreslår ovenstående tre temaer er, at der i 2019 arbejdes
videre med temaet ungdomskultur, hvor der videreudvikles på Åben skole/Norddjurs
skoletjeneste, projekterne Læring Norddjurs og ”Spring ud med kulturen”.
Natur og kulturarv er foreslået, idet det spiller tæt sammen med temaet naturen som ramme i
Idræts- og fritidspolitikken.
Kultursamarbejde i og udenfor kommunen er foreslået, da der i 2019 arbejdes med den
Europæiske Kulturhovedstad, ligesom der i 2019 arbejdes med en ny kulturaftale for
Kulturring Østjylland.
I 2018 er følgende tre indsatsområder valgt ud fra Kunst- og kulturpolitikken 2017 – 2020


Børnekultur



Ungdomskultur



Kunst og kultur i byen og på landet

De valgte indsatsområder for 2019 bliver præsenteret for kunst- og kulturlivets aktører på
konference den 26. september 2018. På konferencen kan deltagerne komme med idéer til,
hvordan kunst- og kulturlivets aktører og forvaltningen kan samarbejde omkring de udvalgte
indsatsområder.
Herefter udarbejdes et handlingskatalog for 2019 for kunst- og kulturpolitikken, der
forelægges til godkendelse i kultur- og fritidsudvalget
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter, hvilke indsatsområder i Kunst- og
kulturpolitikken, der skal have fokus i 2019.
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Bilag:
1 Åben Kunst- og kulturpolitik2017-2020

69482/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Kultur- og fritidsudvalget ønsker, i 2019 at prioritere


Natur og kulturarv



Erhvervsliv og events
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Arbejdsplan
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt
er kendskab til, og som skal behandles i 2018, herunder de sager, der er kendskab til ifølge
budgetaftalen.
Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2018

148337/17

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.
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Meddelelser
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra miljø- og kulturdirektøren:
Kommende møder og konferencer
Dato

Arrange

Emne

Sted

Målgruppe

ment
26.09.18

re

Konferenc

Kultur-

e

fritidskonference

06.07.18

Ferniserin

Kunstudstilling

Kl.

g

værker

og Auning

af

KFU

?

Alle

Karolin

Bibliotek
med Baunhøj
Jesper Mølle,

Knudsen.

17:00

Deltage Andet

e

Grenaa

Bergqvi
st
Søgaar
d

06.06.18

Konferenc

KL

konference

om Street

e

bæredygtige kultur- og Mekka,

Se

fritidsfaciliteter

invitation

Københav
n
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer

20649/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018
Taget til efterretning.
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Bilagsoversigt
3.

4.

5.

Introduktion til Fritidsrådet
1.

2018 Brev til udvalget vedr. dialogmøde (57228/18)

2.

Oversigt råd og nævn - KFU dialogmøder (156200/17)

Budgetopfølgning pr. ultimo april måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
1.

Anlægsoversigt - April.pdf (70675/18)

2.

KFU Bilag til april måneds budgetopfølgning.pdf (80002/18)

Budget 2019-2022 - anlægsforslag
1.

6.

Fagudvalgenes arbejde med budget 2019
1.

7.

Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022 (72063/18)

Budgetanalyse vedrørende bosætningsanalyse
1.

8.

Anlægsforslag budget 2019, kultur- og fritidsudvalget.docx (62827/18)

Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune (81547/18)

Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
1.

Idebeskrivelse Martibus (69685/18)

2.

Idéforslag Mobilbutik Viden Djurs (69686/18)

3.

Ideforslag - Parat til ungdomsuddannelse (69687/18)

4.

Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats (69688/18)

5.

Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen (71397/18)

6.

Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser (71398/18)

7.

Idebeskrivelse - Forprojekt - Rekruttering fra Havnen (69681/18)

8.

Idebeskrivelse - Dit liv, dit valg (72037/18)

9.

Idebeskrivelse - Helhedsorienteret indsats for borgere på kontanthjælp
(69682/18)

10. Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med erhvervspraktik
(69689/18)
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9.

Retningslinier for bookning af bibliotekernes mødelokaler
1.

10.

28-05-2018

Lokaleudlån - Regler for udlån af bibliotekets lokaler (81315/18)

Kursus i anvendelse af tilskud i idrætshaller
1.

Tilbud om læringsforløb om tilskudsanvendelse i selvejende haller BDO_Tilbud til Norddjurs_Læringsforløb om tilskudsanvendelse_150318.pdf
(44681/18)

11.

12.

13.

Orientering om Return on Investments for Aarhus 2017
1.

Notat - Baggrund og beregning af ROI (78315/18)

2.

Modtagelsesbrev fra Aarhus 2017 ang endelig opgørelse (72950/18)

3.

Notat til ROI endelig opgørelse (72946/18)

4.

Hovedbudskaber endelige fra Aarhus 2017 (72937/18)

Orientering om drifts- og samarbejdsaftale med Pavillonen
1.

Driftsaftale Pavillonen - underskrevet 2016 (65974/18)

2.

Tilsagnsbrev tilskud 2018 (176447/17)

3.

Vedtægter (153921/17)

4.

Pavillonens foreninger 2018.pdf (77765/18)

5.

regnskab 2017.pdf - ikke underskrevet (77755/18)

6.

Oversigt over tilskud 2015-2017 (78077/18)

Orientering om udmøntning af leder- og instruktørmidler
1.

14.

Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
1.

15.

Oversigt over ansøgere Leder- og instruktørmidler 2018 (65980/18)

BDFL kommuneaftale 180501.pdf (66885/18)

Indsatsområder 2019 for Idræts- og fritidspolitikken
1.

Idræts og fritidspolitik 2017-20 - vedtaget.pdf (57332/18)
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16.

Indsatsområder 2019 for Kunst- og kulturpolitikken
1.

17.

Arbejdsplan
1.

18.

Kunst- og kulturpolitik2017-2020 (69482/18)

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)

Meddelelser
1.

Afholdte møder og konferencer (20649/18)
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