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Åbne sager
83. Idrætsevent 2013: Fodboldkamp 20. maj og Idrættens
dag 2. juni

Gennemgang af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 05.02.2013, Punkt
12, rammeplan for ’Idrætsevent’ 04.05.2013 på Gladsaxe Stadion og afsatte 135.000 kr. til formålet. Idrætsevent’en måtte udsættes på grund af den meget kolde vinter. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget besluttede 02.04.2013, Punkt 45, at ’Idrætsevent’en’ blev delt i to arrangementer, den gratis fodboldkamp og
idrætsaktiviteter på området. Fodboldkampen blev afviklet 2.
Pinsedag 20.05.2013 efter aftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe, og Idrættens Dag (som dagen blev kaldt) blev afviklet
02.06.2013 sammen med sæsonåbning af Friluftsbadet.
Der er udarbejdet afrapportering, bilag 1. Den viser, at det næsten lykkedes at nå de opstillede succeskriterier på trods af opdelingen af den oprindeligt tænkte event.
Til Idrættens Dag var der 600 mennesker, der kiggede forbi mod
ønskeligt 1.000. Der var 2.057 tilskuere til fodboldkampen mod
ønskeligt 3.500. Forventningen var 20 aktiviteter fra 10 aktører,
hvilket blev indfriet med 25 aktiviteter fra 29 aktører, hvoraf de 24
var foreninger.
De afsatte midler er i stor udstrækning anvendt til annoncering,
øvrig PR samt indkøb af rekvisitter. Disse er indkøbt med genbrug for øje, idet Idrættens Dag ønskes gentaget.
Idrætschef Holger Kortbek deltager under punktet og vil uddybe
tankerne om fremtidig afholdelse af Idrættens Dag.
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.
Bilag
Bilag 1: Afrapportering af 'Idrætsevent 2013'
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2013, Punkt 12 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.04.2013, Punkt 45 (Åben)
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84. Høring om Motions- og legepladsstrategi 2013

Gennemgang af sagen
Motions- og legepladsstrategi 2013 i høring
By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til Motions- og
legepladsstrategi 2013. Trafik- og Teknikudvalget behandlede
forslaget på deres møde 17.06.2013, punkt 49. Udvalget besluttede at anbefale strategien, og at sende den i høring i Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget forud for
Økonomiudvalgets behandling af sagen.
By- og Miljøforvaltningens gennemgang af sagen
Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2012 at afsætte
100.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til renovering af de offentlige legepladser i kommunens parker og grønne områder.
Endvidere skulle der i 2013 udarbejdes og fremlægges en legepladsstrategi.
Gladsaxe Kommune har 11 offentlige motions- og legepladser,
som hører under Trafik- og Teknikudvalget. Byens Arena og
Bagsværdfortet er motionspladser, mens resten er mere traditionelle legepladser. Derudover er en række kommunale legepladser på skoler og daginstitutioner.
By - og Miljøforvaltningen har nu udarbejdet et oplæg til en motions- og legepladsstrategi, jf. bilag 1.
Forvaltningen foreslår, at indsatsen fremadrettet målrettes de
centrale bydele, og at de mere lokale legepladser løbende renoveres, så de opnår en tilfredsstillende og tidssvarende standard.
På længere sigt foreslås det, at der etableres fire bydelsmotionspladser og tre motionspladser i tilknytning til naturområderne. De
nye bydelsmotionspladser skal være centrale motionspladser af
en høj kvalitet, hvor Gladsaxe Kommunes borgere, i alle aldre,
skal have mulighed for motion og bevægelse. Forslaget skal ses
som et led i Gladsaxe i Vækst, idet der skabes byrum, som indbyder til bevægelse og et aktivt byliv, og som øger Gladsaxe
Kommunes attraktionsværdi.
Forvaltningen fremhæver en aktivering og udbygning af lege- og
motionsaktiviteter på Søborg Torv og foreslår, i en første fase, at
prioritere idéudvikling og konkrete forslag her. Dette vil sammen
med den nye café styrke bylivet.
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Strategien lægger også op til, at tre mindre legepladser på Sandkrogen, Toftekærsvej og Hørmarken renoveres og efterfølgende,
afhængig af interesse, tilbydes overdraget til grund- og boligforeninger i lokalområdet. Dette vurderes at kunne medvirke til lokal
forankring og udvikling af disse legepladser.
Motions- og legepladsstrategien set i forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet
Generelt understøtter strategien Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens målsætninger om, at der i nærområdet er gode muligheder
for aktiviteter og kulturelle oplevelser, og at flere borgere har et
aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv.
Strategiens forslag om bydelsnære motionspladser er et tiltag,
der kan være med til at understøtte motion og bevægelse for de
borgere, der ikke er så fysisk aktive i forvejen. Forskning viser, at
tilgængelighed meget tæt på, hvor man bor, har betydning for
graden af ens fysiske udfoldelse. Forslaget til placering af motionspladserne supplerer fint idrætsanlæggenes faciliteter og muligheder.
Etablering af en temalegeplads (bogstav-legeplads) i tilknytning
til Hovedbibliotekets børne- og ungdomsbibliotek giver mulighed
for at flytte bibliotekets tilbud ud i byrummet og dermed være
med til at skabe liv og aktivitet i Buddinge. Hovedbibliotekets
børneafdeling bruges af mange familier som udflugtsmål, og en
temalegeplads vil potentielt have mange brugere. Pladsen vil
kunne anvendes til leg, hygge, læring m.v. og kan med sin centrale placering danne ramme om et attraktivt tilbud til kommunens børnefamilier og områdets institutioner og skoler.
Tilsvarende vil en musiklegeplads i tilknytning til Musik- og Billedskolen skabe nye muligheder, særligt for musikskolens mindste elever, lige som pladsen kan være en facilitet, som kan benyttes af institutioner og folkeskoler.
For at sikre alsidighed i kommunens faciliteter og tilbud foreslås
det, at udformning af konkrete motions- og legepladser koordineres mellem By- og Miljøforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at Motions- og legepladsstrategi 2013 anbefales med
ovenstående bemærkninger.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Motions- og legepladsstrategi 2013
Relateret behandling
Trafik- og Teknikudvalget 17.06.2013, Punkt 49 (Åben)
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85. Halvårsregnskab 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Gennemgang af sagen
Halvårsregnskabet omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter.
Driftsregnskab og serviceramme
Budgetrammer, regnskabet for 1. halvår, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser til henholdsvis vedtaget og korrigeret budget fremgår af tabellen neden for.
Halvårsregnskab 2013, nettodriftsudgifter, i mio. kr.
Bevilling

Vedtaget Korrige- Forbrug Forventet
Budget
ret 1. halvforbrug
Budget år 2013
I hele
2013

Forskel
vedtaget
Budget

Forskel
korrigeret
Budget

Fælles formål

8,5

12,0

2,4

8,8

-0,4

3,2

Biblioteker
Kunst og kultur

48,8

49,7

25,4

48,5

0,3

1,2

3,3

3,1

2,1

3,0

0,3

0,1

Idræt

33,0

32,3

16,5

32,3

0,7

0,0

Fritid
Folkeoplysning

12,8

13,2

8,0

12,8

0,0

0,4

18,1

18,7

9,3

18,6

-0,5

0,1

124,4

129,2

63,7

124,0

0,4

5,1

KFIU i alt

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 124,4
mio. kr. Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 udgør 63,7 mio. kr.
Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. og et
mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Af dette mindreforbrug er der disponeret 2,5 mio. kr. til etablering
af ovenlysvinduer på Telefonfabrikken i 2014 og 0,8 mio. kr. til
nyindretning af voksenområdet på Hovedbiblioteket, ligeledes i
2014.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 123,8
mio. kr. Servicerammen består af det vedtagne budget på 124,4
mio. kr. fratrukket en midtvejregulering på 0,6 mio. kr. Reguleringen skyldes en lavere lønfremskrivning end tidligere forudsat.
Det betyder, at servicerammen ikke længere kan relateres til det
vedtagne budget. Forvaltningen forventer et merforbrug på 0,2
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mio. kr. i forhold til servicerammen.
Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug for hele året vedrørende servicerammen fremgår af nedenstående tabel.
Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.
Serviceramme
Forventet forbrug
Forventet forbrug
Første kvartal
Første halvår
123,8
125,0
124,0

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og
et merforbrug i forhold til servicerammen på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere opsparede dispositioner
først vil blive gennemført i 2014.
Nedenfor er de enkelte områder kommenteret. Mere detaljerede
tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.
Fælles formål
Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid,
og Idræt.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 2,4 mio. kr.,
svarende til 28,31 pct. af det vedtagne budget.
Området forventes, at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at de fleste overførte
midler fra 2012 overføres til dette område med tilhørende forbrug. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Heraf er disponeret 2,5 mio. kr. til udskiftning af ovenlysvinduer på Telefonfabrikken, jf. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31, som ikke kommer i anvendelse før 2014.
Biblioteker
Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 25,4 mio. kr.,
svarende til 52,07 pct. af det vedtagne budget.
Biblioteket forventes at have et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede
budget på 1,2 mio. kr. Der er opsparet 0,8 mio. kr., som anvendes til nyindretning af voksenområdet. Projektet forventes igangsat i 2014. Biblioteket opsparer endvidere en buffer på 0,4 mio.
kr. Bufferen skal ses i forhold til at kunne imødegå uforudsete
udgifter på såvel biblioteks- som biografområdet.
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Kunst og Kultur
Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstindkøb, Kulturelle
udviklingsmidler, Teaterforestillinger, koncerter m.v.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 2,1 mio. kr.,
svarende til 65,75 pct. af det vedtagne budget.
På området forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne
budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.
Idræt
Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 16,5 mio. kr.,
svarende til 50,05 pct. af det vedtagne budget.
På idrætsanlæggene forventes et mindreforbrug i forhold til det
vedtagne budget på 0,7 mio. kr. Gladsaxe Sportscenter afvikler i
2013 den sidste del af merforbruget fra 2010 og forventes at gå i
nul ved årets udgang i forhold til det korrigerede budget.
Fritid
Området omfatter Musik- og Billedskole, Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus samt øvrige Fritids- og foreningshuse.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 8,0 mio. kr.,
svarende til 62,26 pct. af det vedtagne budget.
Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at have et merforbrug i
forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. og et lille mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.
Telefonfabrikken forventes at have et mindreforbrug i forhold til
det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget.
Hovedparten af de 0,4 mio. kr. er disponeret til facaderenovering.
Det vurderes, at facaderenoveringen først kommer i gang i 2014.
Folkeoplysning
Området omfatter Initiativpulje, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.
Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 9,3 mio. kr.,
svarende til 51,14 pct. af det vedtagne budget.
På området forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til
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det vedtagne budget, hvilket skyldes forbrug af overførte midler
fra 2012, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Anlægsregnskab
Vedtagne anlægsprojekter i 2013 blev forelagt Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 123.
En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel.
Halvårsregnskab 2013, nettoanlægsudgifter, mio. kr.
Vedtaget

Korriger.

Regn-

Forventet

Forskel

budget

budget

skab

forbrug

vedtaget

korrig.

1. halvår

hele 2013

budget

budget

6,9

-0,4

2,6

6,4

2,2

6,0

Forskel

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdets område er på i alt 2,2
mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2013 udgør 6,9 mio. kr. Samlet
set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et mindreforbrug i
forhold til det vedtagne budget på 2,6 mio. kr. og mindreforbrug
på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og
fremmest, at der i 2013 bl.a. er afsat forventede indtægter i forhold til anlægsprojekterne Gyngemosehallen og genopførelse af
Restaurant Bolden efter brand.
Detaljeret oversigt fremgår af bilag 2.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at halvårsregnskabet for 2013 tages til efterretning.

Bilag
Bilag 1: Halvårsregnskab 2013, drift
Bilag 2: Halvårsregnskab, anlæg
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 123 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)
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86. Skolereform 2013: "Et fagligt løft af folkeskolen" - status på arbejdet i Gladsaxe

Gennemgang af sagen
Børne- og Undervisningsudvalget har på møde 18.06.2013,
punkt 81, behandlet enslydende sag, hvor Børne- og Kulturforvaltningens indstilling blev tiltrådt. Sagen forelægges nu også
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:
13. juni 2013 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og
Konservative en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Aftalens hovedtræk ses nedenfor:
-

En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag
Flere timer til dansk og matematik 4.-9. klasse
Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse
Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse
Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og
håndarbejde
Hjemkundskab fornys til madkundskab
Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv
Flere valgfag fra 7. klasse
Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for
optagelse på ungdomsuddannelserne
Øget forældreindflydelse og elevinddragelse
Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen
Mere fleksible holddelingsregler med tydeligere vægt på
stamklassen
Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i
Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i
skolen
Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og
medarbejdere med andre kompetencer
Pædagoger og andre medarbejdere kan varetage understøttende undervisningsopgaver alene med eleverne.
Korps af læringskonsulenter
Nyt Råd for Børns Læring
En række regelforenklinger af folkeskolen, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen

Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp bliver frem til næste folke-
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tingsvalg obligatorisk for skolerne at tilbyde, men tilbuddet er frivilligt for eleverne at deltage i. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, således at det
obligatoriske timetal for eleverne reduceres med 2, 3 og 2 timerom ugen i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvis
tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp fravælges. Det obligatoriske minimumstimetal for eleverne bliver herefter 28 timer
for 1.-3. klassetrin, 30 timer for 4.-6. klassetrin og 33 timer for 7.9. klassetrin, hvis tilbuddet om faglig fordybelse og lektiehjælp
fravælges. Tilbuddet om lektiehjælp kan til- og fravælges på daglig basis uden forudgående advisering.
Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har til hensigt at indføre de resterende ændringer straks efter næste folketingsvalg.
- En skoleuge på 30-33-35 timer hvor skolerne, bortset fra
aftalen om motion/idræt, hver dag har frihed til at tilrettelægge skoledagen, så den både rummer fagopdelte timer,
understøttende undervisning samt tid til faglig fordybelse
og lektiehjælp.
- Obligatorisk tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden.
Alle elever skal have en længere og varieret skoledag med øget
undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer.
Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning.
I aftalen lægges der vægt på varierede og differentierede læringsformer, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse
af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet m.m. som
elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder,
læring, motivation og trivsel.
Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at
sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de
kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.
Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.
Omkring årsskiftet 2013/14 forelægges der en sag til politisk behandling om udmøntningen af skolereformen. Herefter vil der blive en høringsproces hos de berørte parter.
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Mål
Elevernes læring skal styrkes og dermed skal det faglige niveau i
folkeskolen forbedres. For at understøtte denne målsætning er
der formuleret tre overordnede mål, som fortsat er pejlemærker
for arbejdet i Gladsaxe:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Børne- og Kulturforvaltningen har igangsat et arbejde med at
omsætte folkeskolereformen til en Gladsaxe-model. Dette arbejde har de 3 mål, nævnt ovenfor, som overordnet ramme for arbejdet.
Involvering
Lederne fra de berørte områder er direkte involveret i arbejdet
med at omsætte skolereformen. Samtidig orienteres medarbejderne gennem MED-systemet, ligesom de faglige organisationer
er indkaldt til møder i juni.
Reformarbejdets tre dele
Arbejdet med reformen falder i tre dele:
- Indhold.
- Økonomi.
- Ændringer af eksisterende politikker mv.
Indhold
Alt i alt giver reformen en længere skoledag for børnene. I indskolingen bevares det undervisningstimetal, der gives i dag, som
ligger over det vejledende timetal. Hertil kommer tid til understøttende undervisning. På mellemtrinnet og i udskolingen vil undervisningstimetallet blive forøget som følge af reformen – hertil
kommer tid til understøttende undervisning.
Fagligheden i folkeskolen skal styrkes, ligesom børn og unge
skal have en mere sammenhængende dag. I Gladsaxe er der
således sat fokus på, hvordan fagligheden i folkeskolen styrkes
og det vil der blive arbejdet med hen over de næste år.
Der arbejdes med et princip om, at der skal være pædagoger i
skoledagen på alle klassetrin. Dvs. at pædagoger fra fritids- og
ungdomsklubberne også skal deltage i skoledagen, sådan som
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SFO gør i dag. Der er ikke taget stilling til omfanget. Der arbejdes ligeledes med involvering af anderledes kvalificerede (lærere
fra Musik- og Billedskolen) og frivillige foreninger i skoledagen.
Fritidsklubberne knyttes tættere til/integreres i skolen, således at
arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter hinanden. Pædagogerne danner relationer til børnene i
skolen, som de arbejder videre med i fritiden. Skole driver således også fritidsklubben efter skoletid.
Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe
et ungdomsmiljø, hvor de parter der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge. Her tænkes på skoler, ungdomsklubber, Gladsaxe Unge- og Uddannelsescenter og
SSP. Hertil kommer foreningerne og Musik- og Billedskolen,
som søges knyttet til ungemiljøet gennem partnerskabsaftaler.
Det overvejes at arbejde med aktiviteter, som er tematiseret. Aktiviteterne kan stilles til rådighed af klubberne, foreningerne, købes af private udbydere eller lignende. Det anses endvidere for
væsentligt, at de unge anspores til aktiviteter og samvær, som
forebygger misbrug og kriminalitet og i stedet fremmer en sund
livsstil. De kommunale tilbud faciliterer rammerne for de unge, så
de både ser gode rollemodeller og attraktive tilbud.
Økonomiske konsekvenser
Aftalen om kommunernes økonomi 2014 mellem regeringen og
Kommunernes landsforening viser, at aftalen om folkeskolereformen - et fagligt løft af folkeskole skal finansieres som følger:
-

Den længere og mere varierede skoledag indebærer, at
eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne. Dette
kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende personaleressourcer og forudsætter en mere fleksibel anvendelse
af lærernes arbejdstid samt en anderledes anvendelse af
det pædagogiske personale fra SFO og klub i dele af den
længere skoledag.
Der skal prioriteres mere tid til undervisning – inden for
den nuværende arbejdstid. Lærerne skal varetage undervisningen i fagene, mens den understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen skal varetages i kombination mellem lærere, pædagoger og personale med
andre kvalifikationer.

-

Mindreudgifter i SFO og klubtilbud mv. svarende til i alt 1,2
mia. kr. Personaleressourcerne skal derfor flyttes fra SFO
og klub og over i folkeskolens undervisning, idet børnene
vil få mindre behov for at benytte disse ordninger, når skoledagen udvides.
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-

Afbureaukratisering vil give et større lokalt råderum i
kommunerne. Bl.a. skabes der mere lokal fleksibilitet i forhold til holddannelse, pædagogisk råd, timetalsstyring,
klasselærerfunktionen, fælles ledelse mv.

-

De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med
204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og permanent
herefter.
Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært
med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt
300 mio. kr. i 2017. Disse ekstraordinære ressourcer gives
til kommuner med særlige økonomiske udfordringer, f.eks.
kommuner med lavt undervisningstimetal og høj forældrebetalingsandel.

-

Hertil kommer 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og
pædagoger i 2014-2020. Til ledernes kompetenceudvikling afsættes 60 mio. kr. i 2013-2015.

Skolereformen skal finansieres inden for Børne- og Undervisningsudvalgets samlede økonomiske ramme – hertil kan komme
evt. korrektioner for økonomiaftalen 2014 mellem Regeringen og
Kommunernes Landsforening. Øvrige finansieringsmuligheder vil
være en omprioritering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets samlede økonomiske ramme.
Der arbejdes for at skabe fuldtidsstillinger for de personer, der
ønsker det.
Politikker
Der er foretaget en gennemgang af Den sammenhængende
børnepolitik, Skolepolitikken og Klubmålsætningen og der skal
foretages forskellige justeringer som konsekvens af aftalen om et
fagligt løft af folkeskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen om arbejdet med Skolereformen i Gladsaxe tages til efterretning.

Bilag
Bilag 1: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti
om et fagligt løft af folkeskolen
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Bilag 2: Revideret klub-brochure
Bilag 3: Tillæg til aftalen om løft af folkeskolen - inkl. Konservative
Relateret behandling
Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 81 (Åben)
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87. Enghavegård Skole/Gyngemosehallen/Fritids- og ungdomsklubben Klubben, trafikforhold

Gennemgang af sagen
Børne- og Kulturforvaltningen har, med Vej- og Parkafdelingen
som trafikrådgiver, vurderet trafikforholdene ved Gyngemosehallen og Enghavegård Skoles indskolingshus. Baggrunden er henvendelser fra forældre og brugere samt beboere i området.
Det opleves, at adgangen til og fra Gyngemosehallen, herunder
fritids- og ungdomsklub Klubben, og indskolingshuset er usikker
for de bløde trafikanter. Adgang kan ske enten via sti fra skolesiden eller ad Gyngemose Parkvej langs parkeringsareal ved Gyngemosehallen. Stiforbindelsen fra skolen til indskolingshuset og
videre til hal og klub opleves som meget mørk, særligt i vinterhalvåret, og træbroen mellem skolens matrikel og Gyngemosehallen er glat ved fugtigt føre.
Ved tilkørsel fra Gyngemose Parkvej er der ingen adskillelse af
den gående trafik fra cykler/biler, og der ligger et antal parkeringsplader på skrå ud til vejen (90-grader p-pladser), hvilket
medfører, at biler bakker direkte ud på tværs af vejen.
For at forbedre trafiksikkerhed og tryghed for gående og cyklende, foreslås det at følgende arbejder udføres, jf. bilag 1:
-

Gangbroen mellem Enghavegård Skoles matrikel og Gyngemosehallen monteres med skridsikker belægning.

-

Forbedret stibelysning på sti fra Enghavegård Skole og til
indskolingshuset. Eksisterende lysstandere udskiftes med
højere standere og lysstyrken øges.

-

Ny, god stibelysning på det videre stiforløb til Gyngemosehallen og Fritids- og ungdomsklubben Klubben, der er
beliggende i Gyngemosehallens sydøstlige del.

-

Anlæg af nyt ca. 1,2 meter bredt fortov for gående fra
Gyngemoseparkvej til Gyngemosehallen. Fortov placeres
mellem og langs med hallens p-plads og adgangsvej.
Herved adskilles den gående fra den cyklende og kørende
trafik.

-

Nedlæggelse af seks til otte 90-grader p-pladser på hallens adgangsvej.
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-

Etablering af seks til otte nye 90-grader p-pladser på
Nordvands grundarareal, hvilket forudsætter, at der indgås
aftale med Nordvand A/S.

-

Etablering af fortov bag om de nye p-pladser på Nordvand
A/S areal.

-

Etablering af to til tre hastighedssænkende bump på adgangsvej til Gyngemosehallen samt skilte med hastighedsbegrænsning på 20 km/t. Cykeltrafik bibeholdes på
denne vej.

Økonomi:
Udgifterne til det samlede projekt er overslagsberegnet til
800.000 kr., der foreslås finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet, hvor der tilbageføres et mindreforbrug på
Enghavegård Skole, udbygning af indskolingshus, på 1.598.317
kr., der aflægges på Børne- og Undervisningsudvalget
20.08.2013.
Projekt og anlægsbevilling behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 20.08.2013.
Udbudsform:
Projektet foreslås udbudt i indbudt licitation i hovedentreprise.
Tidsplan:
Økonomiudvalget:
Byrådet:
Forhandling og indgåelse af aftale med Nordvand A/S:
Etablering og/eller udskiftning af
belysningsstandere:
Projektering og udbud, ansøgning
om byggetilladelse, anlægsarbejder:
Indgåelse af entreprisekontrakter
og udførelse af anlægsarbejde:
Afslutning af anlægsarbejde:

03.09.2013
25.09.2013

September 2013
September – oktober 2013
Oktober 2013 – maj 2014
Februar – maj 2014
Maj 2014

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at projektet godkendes.
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Bilag
Bilag 1: Skitse - Gyngemosehallen, Klubben og Enghavegård
Skole
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88. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklubben AB
A/S i 2012

Kommende behandlingsforløb
Økonomiudvalget 27.08.2013
Byrådet 04.09.2013
Gennemgang af sagen
Gladsaxe Kommune sendte 27. september 2012 udtalelse til
Statsforvaltningen Hovedstaden indeholdende en nærmere redegørelse for lovligheden af fodboldklubben AB A/S’s leje af
Gladsaxe Stadion, herunder hvorvidt aftalen er indgået på markedsvilkår.
Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 22. maj 2013 anmodet Gladsaxe Kommune om, i forlængelse af ovenstående
sag, også at redegøre for baggrunden for kommunens køb af
løsøre fra AB A/S i sommeren 2012, herunder hvilken interesse
kommunen har i at købe det pågældende løsøre.
Det svar som blev afsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden
den 27. september 2012 og det nye svarudkast er afgrænset til
en specifik besvarelse af de forhold som statsforvaltningen har
ønsket at få belyst.
Statsforvaltningen ønsker en ny, supplerende udtalelse, der særligt redegør for, hvorvidt Gladsaxe Kommune vederlagsfrit overtager til pågældende inventar og løsøre ved lejeaftalens ophør,
eller om der foreligger en anden aftale herom mellem kommunen
og AB A/S end lejeaftalens § 3.
Svarudkastet til Statsforvaltningen Hovedstaden indeholder en
redegørelse for de juridiske forhold ved Gladsaxe Kommunes
beslutning om køb af løsøre fra AB A/S, som blev givet til byrådet
i forbindelse med sagens politiske behandling i juni og august
måned 2012.
Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden er vedlagt,
som bilag 1.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at Statsforvaltningen Hovedstaden svares i overensstem-
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melse med vedlagte udkast.
Bilag
Bilag 1: Udkast til svar
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2012, Punkt 97 (Åben)
Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 232 (Åben)
Byrådet 26.09.2012, Punkt 101 (Åben)
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89. Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

Kommende behandlingsforløb
Økonomiudvalget 27.08.2013
Byrådet 04.09.2013
Gennemgang af sagen
I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, har søgt og fået permanent dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære
undervandsplanter (grødeskæring) i Bagsværd Sø i robanernes
fulde længe og afdriftsområdet samt i en vendebane, der bruges
ved langdistancestævner. Grøden skæres, når den bliver et problem for afvikling af roning.
I overførselssagen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
05.03.2013, Punkt 31 blev der afsat 803.000 kr. til indkøb af en
grødeskærer til Bagsværd Sø.
Markedet for materiel til grødeskæring er blevet grundigt undersøgt, og der er indhentet erfaringer fra andre rostadions, blandt
andet det Olympiske Rostadion i London (Dorney Lake), som har
fem års erfaringer med beskæring af grøde.
Valget af grødeskæringsmaskine er faldet på et amfibierkøretøj
mærket Truxor, der produceres i Sverige. Maskinen købes gennem en dansk importør.
Prisen på maskinen er kr. 875.000 kr.
Økonomi:
Der er afsat 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013,
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31. De resterende 72.000 kr. foreslås finansieret af idrætsområdets fælleskonto.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 875.000
kr., finansieret med 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra
2012 til 2013, samt 72.000 kr. fra idrætsområdets fælleskonto.
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Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)
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90. Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Gladsaxe
Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil

Gennemgang af sagen
Gladsaxe Kommune har i en lang årrække samarbejdet med Copenhagen Phil (tidligere Sjællands Symfoniorkester) omkring den
traditionsrige musikpriskoncert, hvor Gladsaxe Kommune hædrer
et ungt lovende musiktalent med et rejselegat og en symfonisk
koncert.
I forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens tema om ”En
arena for talent og elite” har Gladsaxe Musik- og Billedskole kontaktet Copenhagen Phil med henblik på at undersøge mulighederne for udvide samarbejdet til også at omfatte arbejde med talentfulde elever i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et forslag til rammeaftale mellem
Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil, se Bilag 1.
Rammeaftalen ser foreløbig således ud (der kan ske mindre justeringer):
2014:
 Workshop med orkester og musikskoleelever
 Overværelse af orkesterprøve i forbindelse med musikpriskoncert
 Foyerkoncert ved musikskoleelever i forbindelse med musikpriskoncert
2015:
 Workshop med orkester og elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (begge linjer)
 Elever fra billedkunst udstiller egne værker inspireret af musikken til musikpriskoncerten (fernisering en time før koncerten)
 Overværelse af orkesterprøve i forbindelse med musikpris
2016:
 Workshop med orkester og elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (begge linjer). De dygtigste talentelever udpeges til
en særlig workshop med orkestret og får eventuelt mulighed
for at deltage i selve koncerten.
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Begrundelser for indgåelse af en rammeaftale:
Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016:
Med temaet ”En arena for talent og elite” er det målet, at Gladsaxe Kommune:
 støtter vores talenter i deres udvikling og i at udfolde deres
potentiale
 giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste plan
 giver rum for nye udfoldelsesmuligheder
Et samarbejde mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil vil bidrage til at indfri disse visioner. Musikpriskoncerten giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste
plan, og med en rammeaftale vil denne oplevelse komme et
skridt nærmere Musik- og Billedskolens elever, ved at de herigennem selv bliver understøttet i deres kunstneriske udfoldelse.
Publikumsudvikling:
Musikpriskoncerten (og Nytårskoncerten) er årlige tilbagevendende begivenheder med stolte traditioner. Borgernes opbakning
til koncerterne er stor, men det må samtidig erkendes, at det er
vigtigt, at der allerede nu sættes ind overfor publikumsudvikling,
således at koncerterne også fremover har et publikum.
En rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole vil bidrage til at skabe et nyt, ungt koncertpublikum. Andre tiltag vil
også komme på tale, men det er oplagt i første omgang at gribe
fat i de, som i forvejen udviser interesse for den klassiske musik.
Øget forankring af musikpriskoncerten i Gladsaxe Kommune:
Gladsaxe Musikpriskoncert hædrer et ungt lovende talent. Det er
en fornem pris, som imidlertid er isoleret fra det talentarbejde
Gladsaxe Kommune i øvrigt understøtter. Med rammeaftalen
knyttes dette arbejde tættere sammen, og det er forventningen,
at rammeaftalen vil styrke og skabe et bedre kendskab til Gladsaxe Kommunes indsats på området.
En evaluering af rammeaftalen skal forelægge umiddelbart efter
Gladsaxe Musikpriskoncert 2016. Evalueringens indhold aftales
nærmere mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Musikog Billedskole og Copenhagen Phil.
Evalueringen skal også anvendes som beslutningsgrundlag for
hvorvidt, der skal indgås en ny rammeaftale mellem Gladsaxe
Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil.

24

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 13.08.2013 møde nr. 7

Økonomi
Rammeaften vil i første omgang løbe i perioden 2014-2016, omfattende tre musikpriskoncerter. Udgifterne forbundet til rammeaftalen fordeler sig som anvist nedenfor:
2014: 48.000 kr.
2015: 56.900 kr.
2016: 62.800 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at midlerne til rammeaftalen finansieres af Kulturpuljen (de kulturelle udviklingsmidler).
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at forslag til rammeaftale godkendes,
2. at de årlige tilskud på henholdsvis 48.000 kr. (i 2014),
56.900 kr. (i 2015) og 62.800 kr. (i 2016) finansieres af
Kulturpuljen, og
3. at tilskud til rammeaftalen sker under forudsætning af, at
der forelægger en evaluering af rammeaftalens effekt
umiddelbart efter musikpriskoncerten i 2016.

Bilag
Bilag 1. Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Copenhagen Phil og Gladsaxe Musik- og Billedskole
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91. Udsmykning af Kildebakke Station

Gennemgang af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde
05.03.2013, Punkt 28, at betale 70.000 kr. til erhvervelse af rettigheder til at vise Ib Spang Olsens illustrationer på Kildebakke
Station i 10 år.
Udsmykningen indgår som en del af en større ombygning af Kildebakke Station, hvor DSB vil forestå udgifter til trykning, foliering, montering og vedligeholdelse af illustrationerne.
Illustrationerne er nu fundet, og der har i løbet af foråret været
foretaget mange forsøg på at fremskaffe tilpas store opløsninger
af illustrationerne således at de kan trykkes, folieres og monteres.
Det har vist sig at være nødvendigt at indscanne illustrationerne
på ny, da det ellers ikke kan lade sig gøre at bruge illustrationerne til det tænkte formål.
Der er indhentet tilbud på opgaven, og pris for scan af originale
Ib Spang Olsen tegninger til Kildebakke Station bliver 19.140 kr.
eksklusiv moms. Dette scan er nødvendigt for at kunne gennemføre udsmykningsopgaven.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at der bevilges 19.140 kr. til scan af originale Ib Spang Olsens tegninger til Kildebakke Station, og
2. at udgifterne finansieres af Kulturpuljen.

Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 28 (Åben)
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92. Gladsaxe Film- og Videoklub, ansøgning

Gennemgang af sagen
Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra
Gladsaxe Film- og Videoklub på 14.000 kr. i aktivitetstilskud for
2013, se bilag 1 og 2.
Klubben har efter år med tilbagegang oplevet en fremgang på
35 % og tæller i dag 22 medlemmer.
I den overståede sæson, primo september til ultimo maj har
klubben haft en lang række kurser, hvor medlemmerne har undervist hinanden i forskellige emner. Herudover har klubben haft
eksterne foredragsholdere og deltaget i konkurrencer.
I foråret har de filmet en OBS-udsendelse for Dansk Kvindesamfund og har i sommeren optaget dette års Aldershvilestævne.
Økonomi
Gladsaxe Film- og Videoklub ansøger om 14.000 kr., hvoraf 35.000 kr. forventes anvendt på istandsættelse af foreningens
klublokale. Istandsættelsen af klublokalet fremgår ikke af det
medsendte budget, se bilag 3.
Der ydes ikke støtte til almindelig istandsættelse af klublokaler.
Det forelås, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. svarende til det niveau Gladsaxe Film- og Videoklub tidligere har
modtaget.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at der bevilges 10.000 kr. i aktivitetstilskud for 2013,
2. at det betinges, at midlerne ikke går til istandsættelse af
klublokalet, og
3. at tilskuddet finansieres af puljen til kulturelle foreninger.

Bilag
Bilag 1. Ansøgning fra GFV
Bilag 2. Ansøgningsskema. GFV
Bilag 3. Budget 2013. GFV
Bilag 4. Regnskab 2012. GFV
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93. Forslag om ændring af filmlov, høringssvar

Gennemgang af sagen
Kulturministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der begrænser kommunernes mulighed for at yde støtte til biografdrift.
Et par af de store biografkæder har henvendt sig til EU med påstand om, at støtten er konkurrenceforvridende. Kulturministeriet
har været i dialog med EU om spørgsmålet og har nu fremsat et
forslag, der fastlægger rammer for kommunal støtte til biografer.
Deciderede kunstbiografer med et andet repertoire end de kommercielle biografer vil efter forslaget fortsat kunne støttes uden
loft. Støtte til "almindelige" biografer vil fremover kun kunne ske
efter EU's de minimis-regler, der lægger et loft over offentlig støtte til virksomheder på 200.000 euro over 3 år. Det svarer til en
årlig støtte på 500.000 kr. Den nye lov forventes at træde i kraft
01.01.2014.
Lovforslaget vil i sin nuværende form få meget stor betydning for
de små og mellemstore biografer rundt om i landet, herunder også Bibliografen. Det vil i praksis ikke være muligt at videreføre
Bibliografen med det indhold, den har i dag.
Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder høringssvar til Kulturministeriet samt til KL og Børne- og Kulturchefforeningen, der
begge er høringsberettigede organisationer. Høringssvaret omdeles på mødet.
Høringssvaret er bygget op om, at tilbuddene i Bibliografen (og
andre kommunale biografer) adskiller sig fra almindelig biografdrift med sin brede vifte af kulturelle og sociale aktiviteter til borgerne i lokalområdet. Bibliografen er et eksempel på, hvordan
kommuner lokalt kulturpolitisk satser og udvikler interessante og
relevante kulturtilbud i spændet mellem professionel biografdrift
og andre kultur- og undervisningstilbud, og på at det sker i samarbejde med borgere, foreninger og institutioner m.fl.
Det foreslås i høringssvaret, at lovforslaget ændres, så kommunerne fortsat har mulighed for at kunne arbejde i feltet mellem
professionel biografdrift og kommunal kulturinstitution, med de
mange muligheder det giver.
Det foreslås konkret:


At den præcisering af kriterierne for kommunal støtte, som
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EU Kommissionen beder Kulturministeriet om, ikke defineres ved enten minimis-reglen eller ved støtte til kunstbiografer. Præciseringen kan i stedet ske ved at Kulturministeriet i samarbejde med relevante aktører opstiller en
række betingelser for kommunal støtte, eksempelvis i form
af særlige kommunale forpligtelser og hensigter. Det skal
være betingelser, som gør det enkelt at skelne mellem,
hvornår der er tale om kommercielle biografer, og hvornår
der er tale om biografer, der løfter en samfundsopgave i
forhold til det bredere kulturliv.


At der under alle omstændigheder bør gives bedre mulighed for at gennemføre en omstilling af de kommunale biografers drift. Lovens ikrafttræden bør ændres til
01.01.2015, og der bør indarbejdes en overgangsordning
på mindst 3 år for de eksisterende biografer, der modtager
mere i støtte end de nye regler giver mulighed for, så der
sikres reel mulighed for at finde en fremtidig bæredygtig
drift, hvor dette måtte være muligt.

Bibliografen er endvidere medlem af Foreningen af Mindre og
Mellemstore Biografer (FMMB), der i samarbejde med en advokat med kendskab til EU ret udarbejder et detaljeret høringssvar
på vegne af foreningen. Biograflederen af Bibliografen deltager i
arbejdet.
Borgmesteren skriver brev til Kulturminister Marianne Jelved om
konsekvenserne for Bibliografen. Brevet omdeles på mødet.
Det videre forløb:
Børne- og Kulturforvaltningen forbereder en plan for Bibliografens fremtid efter 01.01.2014, såfremt lovforslaget måtte blive
vedtaget med sin nuværende ordlyd.
Planen forventes forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i efteråret 2014.
Børne- og Kulturforvaltningen foreligger sagen til orientering.
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94. Åbne biblioteker, evaluering

Gennemgang af sagen
Lokalbibliotekerne i Værebro og Høje Gladsaxe har siden marts
2013 tilbudt udvidede åbningstider med adgang til bibliotekerne
uden personale. I de selvbetjente biblioteker kan borgere selv
lukke sig ind og benytte sig af bibliotekernes tilbud uden for den
bemandede åbningstid.
På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 05.02.2013, Punkt
16, blev det besluttet, at udvalget efter opstart af de åbne biblioteker skulle præsenteres for en evaluering af tiltaget efter seks
måneder med henblik på at vurdere modellens bæredygtighed
fremadrettet, bilag 1.
Det blev endvidere besluttet, at såfremt de åbne biblioteker er en
succes, skulle selvbetjeningstiltaget udvides til også at omfatte
Mørkhøj Bibliotek i 2015.
At drive selvbetjente biblioteker giver selvklart øgede driftsudgifter i form af vedligeholdelse, rengøring, teknisk udstyr med mere.
Det er Gladsaxe Bibliotekerne opmærksomme på og tager højde
for de øgede omkostninger i det samlede driftsbudget, bilag 2.
Driftsomkostningerne afholdes inden for bibliotekets samlede
driftsramme.
På baggrund af evalueringen, udlånstal for opstartsperioden
samt personalets og borgernes tilkendegivelser vurderes det, at
de åbne biblioteker er en stor succes, og at bibliotekernes brugere er glade for muligheden for at benytte biblioteker uden for den
bemandede åbningstid.
Flere brugere tilkendegiver, at de gerne ser en udvidelse af åbningstiderne, som i dag hedder kl. 10-19.30 (selvbetjent 16.0019.30) på hverdage og lørdage 10.00-16.30 (selvbetjent 14.0016.30).
Gladsaxe Bibliotekerne ønsker, at man, som borger i Gladsaxe, i
tidsrummet 8.00-22.00 altid kan finde et bibliotek, der er åbent og
hvor der er adgang til bibliotekernes tilbud. Målet med den udvidede åbningstid er, at den skal resultere i flere aftenarrangementer og aktiviteter i den ubemandede åbningstid, og at borgere og
foreninger skal inviteres ind til at bruge bibliotekernes faciliteter i
den ubemandede åbningstid. Gladsaxe Bibliotekerne ønsker derfor, dels at undersøge mulighederne for udvidede åbningstider i
de to selvbetjeningsbiblioteker i Værebro og Høje Gladsaxe, dels
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at processen for selvbetjent bibliotek i Mørkhøj fremrykkes til opstart primo 2014.
Ønsket om fremrykning er indarbejdet i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalgets budgetbidrag, bilag I, punkt 5.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at evalueringen tages til efterretning.

Bilag
Bilag 1: Evaluering, Åbne biblioteker Høje Gladsaxe og Værebro
Bilag 2: Vurdering af fremtidige driftsudgifter, åbne biblioteker
Relateret behandling
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2013, Punkt 16 (Åben)
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Meddelelsessager
95. Meddelelse: Helhedsplan for Hovedbiblioteket
I forbindelse med fremlægning af bibliotekets årsberetning var et
af de tre centrale fremadrettede indsatsområder, at bibliotekets
ledelse ønskede at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for
indretning af hovedbiblioteket.
Biblioteksverdenen i Danmark er i stærk udvikling og skal i fremtiden udfylde flere roller end alene at være formidler af litteratur til
borgerne i landets kommuner. Konkret ønsker bibliotekets ledelse at udnytte husets m2 på en anden måde end den måde de
anvendes og er indrettet i dag – herunder at skabe flere borgerrettede m2 og optimere adgangsforholdene. Biblioteket ønsker
udover at være et centralt samlingssted for litteratur og læring, at
være i stand til at facilitere arrangementer, skabe moderne mødesteder, give adgang til læring og undervisning samt understøtte digital udvikling for Gladsaxe Kommunes borgere.
Bibliotekets ledelse har været i dialog med Ejendomscenteret om
sagen, og i august 2013 vil der kunne underskrives kontrakt med
Bjarrum arkitekter. Bjarrum arkitekter har tidligere indrettet Tåstrup Bibliotek, Ørestad Bibliotek og Hovedbiblioteket i København.
Udgifter til helhedsplanen afholdes som udgangspunkt inden for
bibliotekets driftsbudget.
Helhedsplanen forventes færdig ultimo 2013. Planen forelægges
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.
Første fase i indretningsarbejdet påbegyndes i 2014.
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96. Meddelelse: Ansøgning om tilskud til 'Gyngemosedagen' fra puljen til nye fritids- og idrætstilbud
Børne- og Kulturforvaltningen har givet støtte på 9.500 kr. fra puljen til nye fritids- og idrætstilbud til ’Gyngemosedagen’. Ansøgningen er kommet fra en lokal beboer. Støtten er givet i henhold
til retningslinjerne for puljen. Der er lagt vægt på, at der er tale
om en event, og at det er en lokal beboer (ildsjæl), der står bag.
Gyngemosedagen afholdes 08.09.2013, og det er idéen at samle
foreninger, beboere, kunstnere og erhvervsdrivende i og omkring
Gyngemosen og sammen vise, hvad området indeholder. Der
opstilles boder, arrangeres aktiviteter, loppemarked, kage- og
kaffeboder osv. Der opkræves et mindre beløb for boder med direkte salg. Tilskuddet går til markedsføring, regngøring, materialer samt leje af personale i forbindelse med instruktørbistand i
Gyngemosehallen. Erhvervsdrivende kontaktes med henblik på
at give sponsorater. Der er oprettet en facebook side (Gyngemosedagen).
Børne- og Kulturforvaltningen har anbefalet initiativtageren, at
udbrede markedsføringen til hele kommunen.
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97. Meddelelse: Aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol
Byrådet besluttede 15.05.2013, Punkt 55, at oversende forslag
fra Lars Abel (C) om indgåelse af aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol, til behandling i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Børne- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Anti Doping
Danmark om fremsendelse af en aftale. Imidlertid er der ikke muligt at blive tilsluttet aftalen gældende for kommercielle fitnescentre som tidligere antaget.
Anti Doping Danmark oplyser, at de er meget tæt på en aftale
med Kulturministeriet om en ny samarbejdsaftale for kommunale
anlæg. Det er oplyst, at aftalen forventes at foreligge medio august, og Børne- og Kulturforvaltningen håber, at den kan foreligge til behandling på udvalgets septembermøde.
Relateret behandling
Byrådet 15.05.2013, Punkt 55 (Åben)
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98. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg
Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne på
Idrætsområdet og Gladsaxe Musik- og Billedskole samt FolkeopLysningsudvalget, beretter nyt fra møderne, hvis der har været
punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
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99. Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2013
Oversigt over aktiviteter vedlægges.

Bilag
Bilag 1: Aktivitetsoversigt
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100. Meddelelser fra mødet 2013
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Katrine Skov

Tom Vang Knudsen

Ole Skrald Rasmussen

Gunnar Svendsen

Thomas Monberg
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Kim Wessel-Tolvig
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