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Udvalg: Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
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Udvalgsværelset
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168.
Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 00.22.00-A00-130-17
Sagens kerne

Godkendelse af dagsordenen.
Indstilling
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning

Dagsordenen godkendt.

169.
Lokalrådene i Halsnæs - Udvalgsdialog
Sagsnr.: 00.15.00-A08-1-19
Sagens kerne

I Halsnæs findes tre lokalråd: Ølsted Lokalråd v/ Ølsted Borgerforening, Liseleje Lokalråd v/ Liseleje
Borgerforening samt Torup Ting.
De tre udvalg mødes hvert år med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati for at sætte fokus på
lokaldemokratiet og udviklingen af de respektive områder i kommunen.
Deltagere på punktet i Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati den 25. september 2019
Catalina Odile Sommer og Peter Plant Torup Ting
Per Perschke, Ølsted Borgerforening
Connie Juhl og Niels Sterup, Liseleje Borgerforening
Der er afsat ca. 15 minutter til hvert lokalråd.
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Da der samme dag er møde i LAG Halsnæs-Gribskovs bestyrelse, vil Torup Ting først kunne deltage
med præsentation kl. 20.15
Indstilling
Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter udviklingen af Halsnæs
med lokalrådene.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Direktionens indstilling godkendt.
Sagsfremstilling
De tre lokalråd mødes med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.
Lokalrådene præsenterer i følgende rækkefølge:
Ølsted Borgerforening
Liseleje Borgerforening
Torup Ting.
Hvert lokalråd giver en kort status for deres arbejde og præsenterer ønsker til udviklingen af deres
lokalområde samt dialog med kommunen. Herefter drøfter lokalrådet og udvalget
fremtidsperspektiverne i samarbejdet.
Lov- og plangrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

170.
Faste årlige tilskud på Kultur, Idræt og Demokrati
Sagsnr.: 18.00.00-A08-1-19
Sagens kerne

Budget 2019 indeholdt budgethåndtag E 1.2.2.4 ” Praksis for aftaler om kommunale tilskud til
foreninger, fonde m.v. ” Håndtaget fastfryser tilskud, som ellers ville blive prisreguleret.
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Sagen beskriver, hvordan budgethåndtaget udmøntes på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at
1. tilskuddet til Melby Mølle hæves med 4.000 kr. pr. år og herefter fastfryses i 2020 til og med
2023
2. tilskuddet til Halsnæs Handicapidræt fastsættes til 19.879 kr. i 2020 og til 23.460 kr. om året i
årene 2021 til og med 2023
3. tilskuddet til Hundested Roklub til udgravning af sejlrenden fastsættes til maksimalt 38.940 kr.
årligt i 2020 til og med 2023
4. tilskudsmodtagere jf. bilag 1 modtager varsling om, at det årlige tilskud fastfryses uden
prisfremskrivning som konsekvens af budgethåndtag E 1.2.2.4 i perioden 2020-23.
Beslutningskompetence
Byrådet.
Beslutning
Direktionens indstilling anbefales
Sagsfremstilling
Halsnæs Kommune yder et fast årligt tilskud til en række foreninger og organisationer. Aftalerne
daterer sig i visse tilfælde til før kommunesammenlægningen. I andre tilfælde er de af nyere dato.
Der har igennem årene ikke været en ensartet praksis for om tilskud prisreguleres. Ved budget
2019-2022 besluttede Byrådet at ensrette tilskud, så de ikke prisreguleres løbende men efter
nærmere stillingtagen. I denne sag indstilles tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
låst fast i en 4-årig periode fra 2020 til og med 2023 og omhandler de tilskud, som tidligere blev
prisreguleret.
I bilag 1 fremgår en oversigt over modtagere af tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og
Demokrati, som administrationen indstiller varslet med fastfrysning af tilskud i 2020-2023.
Da der på nogle tilskud opnås refusion som følge af momsrefusionsordningen, fremgår det både,
hvilket tilskud der udbetales, og hvilken udgift tilskuddet medfører kommunen.
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Hermed vil der i budgetperioden 2020-2023 være klarhed hos tilskudsmodtagerne om tilskuddets
størrelse.
Inden periodens udløb i 2023 fremlægges en tilsvarende sag til godkendelse i Byrådet om de
enkelte tilskuds størrelse i en tilsvarende periode.
Særlige opmærksomhedspunkter
Melby Mølle og Sprøjtelaug
Aftalegrundlaget var oprindeligt at dække ejendomsskatter og forsikring. Den faktiske omkostning
for Lauget er steget mere end prisreguleringen. De har derfor søgt om, at tilskuddet opskrives eller
følger de faktiske udgifter. Det vil sige en merudgift på 3-4.000 kr. pr. år.
Da Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøftede sagen 13. maj 2019 - sag 154 - ønskede
udvalget at imødekomme en ansøgning om at få opjusteret tilskuddet.
Tilskuddet opjusteres med 4.000 kr. til i alt 21.911 kr. og fastfryses på dette niveau.
Halsnæs Handicap Idræt
Der er en aftale om støtte til transport til svømmehallen på 23.560 kr. pr. år. Aftalen udløber i
2020, og foreningen har søgt om fortsættelse på samme beløb i de næste 4 år. Beløbet er fast,
således at der ikke er fremskrivning. Dog kun 19.879 i år 2020, hvor foreningen i en kortere
periode ikke har svømmeaktiviteter.
Tilskuddet fastsættes til 19.879 kr. i 2020 og fastfryses herefter på 23.560 kr.
Hundested Roklub
Den tidligere Hundested Kommune har forpligtet sig på at betale for en årlig udgravning af
sejlrenden ud for Hundested Roklub. Aftalen er uden øvre beløbsgrænse. Administrationen
vurderer, at det er hensigtsmæssigt med en øvre grænse.
Tilskuddet fastfryses på 38.940 kr. årligt, hvilket svarer til det afsatte budget, og foreningen
modtager besked om, at dette er den maksimale årlige støtte.
Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven
Kommunalfuldmagten
Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 2.6 (positivlisten)
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Konsekvenser

De enkelte organisationer vil som konsekvens af, at der ikke prisreguleres, få ændret deres
økonomiske rammer for deres virke, hvilket forventes at påvirke deres aktivitetsniveau, og dermed
også den værdi de skaber for medlemmerne og øvrige borgere.
Regulering af faste tilskud ensrettes og aftalers ordlyd følges.
Høring, dialog og formidling
Foreninger og organisationer, der får ændret tilskud, modtager et varslingsbrev, som fortæller, at
deres støtte fastfryses som følge af Byrådets beslutning.
Økonomi
Sagens bilag 1 viser hvilke tilskud, der udbetales under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, og
hvilken udgift tilskuddene medfører.
Tilskuddet til Gjethuset er ikke medtaget i oversigten, da der i efteråret 2019 skal udarbejdes en ny
samarbejdsaftale.
Sagen medfører delvis udmøntning af den tværgående effektivisering besluttet i budgethåndtag E
1.2.2.4 ” Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde m.v.” til budget 2019-2022.
Se bilag 2.
Effektiviseringen er indarbejdet som en central budgetpulje, der efterfølgende udmøntes ved
konkrete tiltag under de respektive fagudvalg.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over årlige tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Bilag 2 - E 1.2.2.4 - Praksis for aftaler om kommunalt tilskud til foreninger, fonde mv 1

171.
Uddeling af pulje til støtte af frivillige indsatser for socialt udsatte (§18)
Sagsnr.: 27.15.12-S49-1-19
Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati udmønter puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der
var ved anden og sidste frist 15. august 2019 indkommet 13 ansøgninger, som tilsammen har søgt
for 177.965 kr.
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Puljen er på 255.000 kr. I første runde disponerede udvalget 181.250 kr. Der resterer således
73.750 kr. i puljen til denne runde.
Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati beslutter at disponere 73.750 kr. efter puljens kriterier
som angivet i sagen
2. uddelingerne forenkles, så puljen uddeles en gang årligt.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Udvalget disponerer puljens midler som følger:
Frivilligcenter Halsnæs, på vegne af selvhjælpsgrupper 25.000 kr.
Sind Halsnæs 10.000 kr.
Ældresagen 10.000 kr.
Hjerteforeningen Halsnæs 5.000 kr.
Frivilligcenter Maglehøj, samlet til ansøgninger 15.000 kr.
Kræftens Bekæmpelse Halsnæs 5.000 kr.
Din lokale Bisidder 3.750 kr.
Hermed er puljen i 2019 disponeret fuldt ud.
Øvrige ansøgere modtager afsalg.
Forsalg om at reducere til een ansøgningsrunde godkendes ikke.
Sagsfremstilling
Puljen til frivilligt socialt arbejde tildeles efter følgende kriterier, som er oplistet i en ikke-prioriteret
rækkefølge:
At det er aktiviteter, der har udgangspunkt i Halsnæs Kommune, eller at en væsentlig del af
aktiviteterne tager udgangspunkt i nærområdet
At der er tale om en frivillig indsats rettet mod det sociale og sundhedsmæssige områdes
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målgrupper, fx børn og unge, ældre, personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede
grupper, patientgrupper, selvhjælpsgrupper og pårørendegrupper
At foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune
At videreudvikle det frivillige sociale arbejde
At tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningens økonomi
At foreninger med andre finansieringskilder eller med egen formue kan nedprioriteres
At nye og nystartede aktiviteter kan prioriteres ud fra et helhedsskøn
At en del af de aktiviteter og projekter, der uddeles støtte til, understøtter særlige kommunale
indsatsområdet, herunder Halsnæs Kommunes sundhedspolitik
At understøtte tværgående netværksskabende ansøgninger – gerne på tværs af eksisterende
foreninger
At ansøgningsskemaet benyttes, at seneste årsregnskab og budget for aktiviteten vedlægges
At regnskabsaflæggelse skal ske til administrationen hurtigst muligt efter aktivitetens afholdelse
eller senest inden udgangen af marts måned året efter bevillingen er givet.

Administrationen har indledningsvist vurderet de indkomne ansøgninger ud fra puljens kriterier.
Som en helhedsvurdering indstilles ansøgningerne til støtte som følger:

Nummer Ansøger

Ansøgningens
indhold

Ansøgt Kommentarer
beløb,
kr.

Indstillet
beløb, kr.

13

Frivilligcenter
Halsnæs på vegne af
selvhjælpsgrupper

Støtte til
selvhjælpsgrupper

25.000

22.000

12

Det nationale
sorgcenter

Sorglinien

17.500 National
organisering

3.000

11

SIND Halsnæs

Juleaften på
Skjoldborg

12.200

10.000

10

Selvhjælpsgruppen
SOM VI ER

Sociale aktiviteter

10.000

2.000

9

Ældresagen
Hundested

Besøgsvenner,
spisevenner,
søndagscafé

20.000

3.000

3

Hjerteforeningen
Halsnæs

Hjertemotion

9.500

5.000
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8

5-7

Landsforeningen for
spiseforstyrrelser og
selvskade

Rådgivning

15.000 National
organisering

3.000

Frivilligforeningen
Maglehøj

Fædregruppe

3.000

15.000

Frivilligforeningen
Maglehøj

Jul, Lucia, Fastelavn

13.000

Frivilligforeningen
Maglehøj

Teater

10.000

4

Kæftens Bekæmpelse Kræftkampagne,
Halsnæs
foredrag, netværk

24.265

5.000

2

Foreningen for polio
og ulykkesramte

Foredrag

4.000

3.000

1

Din lokale bisidder

Bisidderarbejde

14.500

2.750

Det foreslås, at Frivilligforeningen i Maglehøj, trods tre forskellige ansøgninger, gives samlet 15.000
kr. med mulighed for selv at prioritere aktiviteterne.
Med undtagelse af Kræftens Bekæmpelse har alle ansøgere modtaget støtte i første runde. Derfor
foreslår administrationen, at puljen kun uddeles en gang årligt. Dette vil lette de administrative
byrder hos såvel civilsamfundet som hos administrationen.
Lov- og plangrundlag
Socialloven § 18
Konsekvenser
Ansøgere, der modtager støtte, vil kunne gennemføre deres aktiviteter eller få støtte til at
gennemføre dem.
Økonomi
De midler udvalget disponerer vil blive udbetalt fra puljen til frivilligt socialt arbejde.

Bilag
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Samlet ansøgninger til 2 runde af §18 puljen

172.
Drøftelse af Kanalfejring / Kulturens dag og Stålmanden
Sagsnr.: 00.15.00-A08-2-19
Sagens kerne

I september har Halsnæs Kommune været en del af fejring af 300 året for udgravningen af kanelen
/ Kulturens dag samt Stålmanden.
Udvalget drøfter oplevelser fra de to begivenheder og eventuelt videre forløb.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter efterårets større
begivenheder og giver indspil til administrationen.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Direktionens indstilling godkendt.
Sagsfremstilling
Fejringen af 300 året for udgravningen af kanalen den 7. september 2019 skete i et samarbejde
med administrationen på Rådhuset, Industrimuseet, Halsnæs Avis, Gjethuset, Kulturelt Samråd og
en række frivillige foreninger.
Halsnæs Kommunes administration havde hovedansvaret for det element, som foregik fra 1315.30 ved Gjethuset. Herudover er der anvendt ressourcer indenfor rammen af 'fælles kulturelle
arrangementer' til scene og familieprogram.
Administrationen har yderligere assisteret samarbejdspartnere med tilladelser og med at engagere
yderligere foreninger på dagen. Hertil kommer struktur i planlægningen.
Udvalget disponerede 50.000 kr. fra Visionspuljen til fejringen (fyrværkeri og læringselement).
Udvalget drøfter oplevelser fra dagen og ønsker til fremtidige modeller for Kulturens dag.
Stålmanden blev afviklet af DGI i samspil med Halsnæs Kommune og en række foreninger den 1.
september.
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Udvalget drøfter oplevelser fra dagen og ønsker til fremtiden.
Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

173.
Status på puljer
Sagsnr.: 00.22.00-A00-130-17
Sagens kerne

Sagen giver et overblik over forbrug i puljer relateret til udvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager sagen til efterretning.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Direktionens indstilling godkendt.
Sagsfremstilling
Pulje

Økonomi 2019

Disponeret

Visionspuljen

200.000

200.000

§ 18 pulje til socialt udsatte

255.000

181.250

Pulje til unge

25.000

25.000

Kulturelt Samråd, uddelinger

301.000

301.000

Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen

63.000

63.000

LAG medfinansiering

226.000

0
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Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

174.
Opfølgning på udvalgsmålsætninger
Sagsnr.: 01.00.00-G01-10-19
Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede i december 2018 fire målsætninger for
udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode. Udvalget har dog indtil nu ikke drøftet, hvordan
der konkret skal følges op på målene. Administrationen foreslår, at dette sker ved at anvende
eksisterende tilgængelige data og ved gennemførelse af konkrete indsatser/initiativer, som er
skitseret i denne sag.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Udvaglet for Kultur, Idræt og Demokrati godkender forslagene til, hvordan
der måles på, om udvalgets fire målsætninger er opfyldt.
Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Vedrørende tilbud til alle børn. Gjethusets børneklub, museet og bibliotekets aktiviteter bør indgå.
I forhold til events, bør der være specifikt fokus på om der kommer netop en kunstnerisk event.
Der bør være en revision af bilaget så man kan skelne aktiviteter og mål.
Direktionens indstilling godkendt.
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2018 en række mål for hvert enkelt fagudvalgs område, som skal være
med til at realisere Halsnæs Kommunes fortælling Fælles om Fremtiden - det gode liv i Halsnæs.
Mål 19 - 22 blev formuleret af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. At udarbejde mål på
udvalgsniveau udsprang at et politisk ønske om at få mere politik ind i drøftelserne af kommunens
retning. Der var også en politisk ambition om at indføre en højere grad af tillids- og dialogbaseret
styring, og nøje udvælge de ting, der skulle dokumenteres og rapporteres på, og her stræbe efter at
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gøre brug af eksisterende målinger og rapporteringer – ikke opfinde nye.
Økonomiudvalget havde den 4. september en drøftelse af rammerne og processen for den videre
opfølgning på målene. Her blev det indstillet til Byrådet, at målopfølgning finder sted i udvalgene
minimum en gang om året i marts måned, men at de enkelte udvalg kan vedtage at foretage
målopfølgning oftere.
Med henblik på en drøftelse af, hvordan der fremadrettet skal følges op på udvalgsmålene,
kommer administrationen i vedlagte bilag med forslag til, hvordan der måles på
udvalgsmålsætningerne.
Skemaet i bilag består af
Udvalgsmålene og målepunkter
Hvordan vi måler/hvornår vi betragter målet som opfyldt. Dette er administrationens forslag til,
hvordan der måles på målsætningerne. Ved de målsætninger der er komplekse og består af
mange delelementer, er der indsat flere typer målopfølgning, og disse er knyttet op på de
målepunkter udvalget vedtog samtidigt med udvalgsmålsætningerne.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Opfølgning på udvalgsmål - Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

175.
Lukket

176.
Orientering fra formanden
Sagsnr.: 00.22.00-A00-130-17
Sagens kerne

Orientering fra formanden.
Indstilling
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Beslutning
Direktionens indstilling taget til efterreting.
Sagsfremstilling

Ubberupstenen
Børnebiffen
LAG - Naturcenter Auderød Havn
Alsang
Behandling af klage om halfordeling
Status for projekt, forskønnelse af Hundested
Ung kulturskaberevent afholdt på UKC
Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

177.
Underskriftsark
Sagsnr.: 00.22.00-A00-130-17
Beslutning

Protokollen godkendt.

?

?
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?
?
? ?
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?

Helle Vibeke Lunderød (A), formand

? ?
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Henrik Tolstrup (A), ? Annette Westh (A)
næstformand

?

?

?

Olaf Prien (F)

?

Gitte Hemmingsen (O)

?

?

?

Susan Eirfeldt (V)

Sune Raunkjær (V)
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