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1.

Hillerød Kræmmermarked - oplæg til anvendelse af midler og anlægsbevilling

Sagsnr.: 17/979

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Byrådet at godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse om anvendelse af midler
afsat til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde i budget 2018-2021 samt frigivelse af
anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked.
Af budgetaftalen 2017-2020, pkt. 24, fremgår det:
”Vi takker for Hillerød Kræmmermarkeds store arbejde over årene til gavn for de frivillige
foreningers arbejde, for på denne måde at have været med til at sætte Hillerød på landkortet. Vi
siger tak for det alternative forslag, der har til formål at understøtte muligheden for at skabe et
årligt overskud til forenings- og kulturlivet. Vi afsætter midler til dette, og byrådet vil arbejde
videre med forslaget sammen med bestyrelsen for Kræmmermarkedet, Hillerød Byforum og andre
interessenter.”
Støtteforeningen for Hillerød Kræmmermarked har hertil i mail dateret den 21. september 2017
skrevet følgende:
”Vi har med stor glæde kunne læse, at Hillerød Kommune har bevilget kr. 3 mill. til Hillerød
Kræmmermarked fordelt med kr. 1 mil. I 2018, 2019 og 2020.
Vi kan læse i forligsteksten, at det skal foregå i samarbejde med byrådet, og vi ønsker at der
hurtigst muligt indkaldes til et møde mellem Kultur og Fritidsudvalget og Hillerød
Kræmmermarked, således at forventninger og den videre arbejdsproces bliver afstemt.
Hillerød Kræmmermarked vil gerne stille sin organisation til rådighed som en del af Hillerød Slotssø
Byfest. Vi ser frem til at blive indkaldt til et opstartsmødeVi ser frem til at høre fra jer og glæder os til dette samarbejde.”
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. oktober 2017 drøftede udvalget forligsteksten, samt
Kræmmermarkedets henvendelse og besluttede at invitere Hillerød Kræmmermarked til
dialogmøde på udvalgets møde den 7. november 2017.
På mødet fremlagde Kræmmermarkedet deres idéer til aktiviteter og projekter, ligesom Kultur- og
Fritidsudvalget besluttede at Kræmmermarkedet på baggrund af dialogmødet, skulle udarbejde et
oplæg til politisk behandling i december.
Bestyrelsen for støtteforeningen for Hillerød Kræmmermarked oplyser på denne baggrund i mail
dateret 14. november 2017, at de i samarbejde med relevante foreninger har igangsat et
inspirationsarbejde med udgangspunkt i følgende muligheder:
•
•
•
•
•
•

Gennemførelse af en årlig e- sports event
Udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter på Posen og andre steder i bymidten.
Planlægning og gennemførelse af ”kopi–band” festival
Udvikling af et større julemarked
Gennemførelse af nye aktiviteter i Hillerød Kommune, herunder en udnyttelse af
mulighederne i forbindelse med en kommende fornyelse af Hillerød Torv samt arbejdet med
genetablering af Hillerød Torvemarked
Andre aktivitetsmuligheder, der kan medvirke til opfyldelsen af støtteforeningens formål samt
videreudviklingen af Hillerød som en vigtig kultur- og event by.

Støtteforeningen vil arbejde videre med disse muligheder i løbet af 2018, sideløbende med at
Støtteforeningen dels skal afvikle et sidste kræmmermarked, dels er gået aktivt ind i
planlægningen af Hillerød Slotssøbyfest.
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Investeringskapitalen over 3 år på i alt 3 mio. kr. skal generelt anvendes til:
•
•
•
•

Etableringsomkostninger til de nye aktiviteter på eksisterende arealer i Hillerød Kommune
Rammer, inventar og materiale, herunder opbygning af en omfattende materialesamling –
”en gear- og grej bank”, som administreres af foreningen Hillerød Ridderne. Hillerød
Kulturnat har allerede investeret i el-kabler og el-tavler, der indgår i materialesamlingen
En scenevogn til anvendelse for forskellige aktiviteter i Hillerød Kommune samt en
omfattende samling af skilte så Hillerød bliver selvforsynende og undgår årlige driftsudgifter
til leje
En sikring af et højt kvalitetsniveau i struktur, rammer og indhold i forhold til alle aktiviteter.

Som grundlag for arbejdet med en fornyelse af Støtteforeningens aktiviteter peger de på følgende
økonomi:
I 2018 udbetales 1 mio. kr. der anvendes til følgende:
1 stk. scenevogn
En trailer med 100 bord-bænkesæt
Vejskilte – ”fødder” – holdere o.lign.
E-sportsmateriale (IKT-udstyr) til afvikling
af en årlig e-sports event
Radiokommunikationsmateriale samt
sikkerheds- og synlighedsveste

500.000 kr.
190.000 kr.
75.000 kr.

Samlet indkøb i 2018

1.000.000 kr.

150.000 kr.
85.000 kr.

Der aflægges et samlet regnskab til Hillerød Kommune ultimo 2018.
Samtidig vil Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked på baggrund af det igangsatte
inspirationsarbejde komme med oplæg til anvendelse af midlerne på 2 x 1,0 mio. kr. i hhv. 2019
og 2020.
Retsgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.
Økonomi
Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. på XA-0000036400
Hillerød Kræmmermarked, hvoraf 1.000.000 kr. søges frigivet i 2018.
Derudover er der afsat 1.000.000 kr. som erstatning for den investering, som Støtteforeningen
Hillerød Kræmmermarked har foretaget på arealet ved Faurholm. Erstatningen vil blive udbetalt
efter afholdelse af Hillerød Kræmmermarked 2018.
Anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. drøfte og godkende idéoplægget fra Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse
2. godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse om anvendelse af midler afsat i
2018 til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde
3. meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked.
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Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse om anvendelse af midler afsat i
2018 til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde
2. meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked
3. der så vidt muligt skal sættes Hillerød Kommunes logo på det materiale der indkøbes.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Hillerød Kræmmermarkedet - opfølgning på budget 2018-21

2.

2471/17

Eventpulje 2018

Sagsnr.: 17/788

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter formål og
prioriteringer i relation til eventpuljen. Udvalgets drøftelser vil blive videregivet til det kommende
udvalg i forbindelse med en sagsfremstilling, hvor udvalget skal tage stilling til puljen, herunder
formål og prioriteringer.
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018-2021
muligheden for at få etableret en eventpulje med det formål at understøtte og tiltrække attraktive
kultur-, sports- og oplevelsesbegivenheder til Hillerød Kommune. Begivenheder som kan have både
lokal, regional, national interesse og format.
Dette ud fra et ønske om at en sådan eventpulje kunne knytte sig til Hillerøds overordnede vision
læring- og livskraft om at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv, samt understøtte kulturelle
oplevelser, der styrker tilflytningen, handelslivet og beskæftigelsen i Hillerød.
Puljen ville således også kunne understøtte udviklingsmålene på både kultur- idræts- samt
erhvervsområdet og knytte sig til målsætningerne om, at Hillerød har et varieteret kulturtilbud, har
gode muligheder for idrætsudfoldelser, og udbygger sin position som en attraktiv og førende
destination, som bosætningskommune, erhvervskommune og handelscentrum i hjertet af
Kongernes Nordsjælland.
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Til budgetforhandlingerne for 2018-2021 blev der derfor udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag
på 1 mio. kr., idet udvalget ønskede at en eventpulje skulle anvendes til at:






Støtte de større kultur- og idrætsaktiviteter der skaber unikke oplevelser og nye platforme
Støtte kultur- og idrætsarrangementer der vil kunne smitte positivt af på Hillerøds lokale
kultur- og idrætsliv, eksempelvis qua øget besøgstal
støtte både events som kommer "udefra" samt lokalt forankrede byevents
Understøtte og styrke lokale samarbejdsmuligheder
Støtte nye tiltag og vil ikke kunne søges til drift.

Tanken var, at puljen ville kunne søges af både kultur- og kunstproducenter, virksomheder,
foreninger, grupper og enkeltpersoner og institutioner til eksempelvis Hillerød Byfest, Festivaler
(Streetfestivaler, gadeteater, Nordisk Kammermusikfestival etc.), sportsbegivenheder,
begivenheder som Zulu Sommerbio, Charlie Sommerrock.
I budgetaftalen 2018-2021 blev der afsat, 0,25 mio. kr. årligt til eventpuljen og samtidig blev der
formuleret følgende tekst i pkt. 32:
”Vi sætter fokus på vores idræts- og kulturområde, som har både en sund og samlende betydning
for mange familier i vores kommune. Vi afsætter en pulje til events, som tildeles af Kultur- og
Fritidsudvalget.”
Udvalget skal drøfte principper for udmøntningen af puljen. Indholdet af drøftelserne videregives til
det nye udvalg. Som inspiration oplistes følgende punkter, der kan indgå i drøftelsen.
Inspiration til drøftelse vedr. Eventpuljen:
Formål:

Hvilken forandring skal puljen være med til at skabe?

Hvad er det overordnede formål med at understøtte afholdelsen af events?
Prioriteringer og kriterier:

Hvordan gør midlerne bedst gavn?

Er der prioriteringer, projekter, politikker, strategier som vil være relevante at vurdere i forhold
til puljen, og som puljen kan være med til at styrke?

Er der geografiske områder, hvor man gerne vil skabe liv?

Er der særlige fokusområder, der kan opstilles som kriterier – eks. samarbejde med og på
tværs af lokale aktører? Nyskabende initiativer? Ny brug af byens rum?
Eventstrategi:

Kan puljen knyttes til en eventstrategi? Dette med henblik på at puljen følges med nogle
kommunale/eksterne handlinger, der gør det lettere og mere attraktivt at lave større kultur- og
idrætsevents i Hillerød? Formålet kunne være at sikre, at kommunen anses som et godt sted at
afvikle begivenheder, og sætte fokus på kommunen som en aktiv samarbejdspartner og
medspiller, der er afgørende i forhold til at skabe rammerne for en god event. Her kunne der
eks. kigges på organisation, støttestruktur, faciliteter, markedsføringsplatforme, digitalisering
og samarbejdskultur.
Kommunikation:

Hvordan skal puljen kommunikeres? Er der prioriteringer eller budskaber der skal følge med
udmeldingen om puljen?
Formalia:

Eks. Hvor ofte skal der kunne søges? Hvem skal kunne søge? Hvor meget kan der søges?
Afslagsprocedurer?
Evaluering og værdiskabelse:

Hvordan kan eventmagerne/ansøgerne være med til at vise hvilken værdi de afholdte events
skaber?
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Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter formål og prioriteringer i relation til
eventpuljen, med henblik på at disse drøftelser viderebringes til det kommende udvalg, i
forbindelse med at udvalget skal tage stilling til puljen.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede formål og prioriteringer i relation til eventpuljen, og besluttede
at følgende anbefalinger viderebringes til det kommende udvalg/de kommende udvalg, i
forbindelse med at udvalget/udvalgene skal tage stilling til puljen:
1. At der tages udgangspunkt i de fem oprindelige formålsbeskrivelser, samt at retningslinjerne
skal være enkle
2. At der etableres et fælles fordelingsudvalg der går på tværs af Kultur- og Fritidsudvalget og
Idræt- og Sundhedsudvalget
3. At der kan søges én gang årligt, evt. 1. kvartal
4. At drift forstås som gentagne arrangementer.
Afbud: Thomas Elong (V)

3.

Hillerød Stadion, helhedsplan

Sagsnr.: 17/804

Sagsfremstilling
Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse og forventningsafstemning omkring
udarbejdelse af helhedsplan for Hillerød Stadion.
Bestyrelserne for Hillerød Fodbold, Hillerød Håndboldklub og Hillerød Damefodbold af 2010
fremsendte i april 2016 et ideoplæg om at udvikle et moderne stadion, som kan rumme mere end
fodbold, og som kan understøtte flere af de lokale idrætsforeningers muligheder for at øge
samarbejde med f.eks. Team Danmark.
Idéoplægget blev politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2016 med følgende
beslutning:
”Kultur- og Fritidsudvalget drøftede det fremsendte ideoplæg og anerkender det store arbejde.
Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med en helhedsplan for et fremtidssikret stadion i Hillerød,
og forvaltningen bedes derfor udarbejde et anlægsønske med det formål at afsætte midler til
udarbejdelse af et skitseforslag for en sådan helhedsplan.
Helhedsplanen skal bl.a. tage højde for eksisterende strategier og planer for Hillerød Stadion og
Sportskilen. Udvalget understreger vigtigheden af, at en udvikling af Hillerød Stadion understøtter
en helhedstænkning af idrættens udvikling i Hillerød Kommune, herunder skal planen medtænke
viden om kapacitet, behov og ambitioner for fodbold, atletik, orientering, gymnastik og håndbold
m.fl. i Hillerød. Helhedsplanen skal endvidere se samlet på placering, anvendelse og udnyttelse af
kommunens idrætsanlæg, og helhedsplanen skal have særligt fokus på miljømæssige forhold,
trafikbelastning, støj, parkerings- og adgangsforhold mv.
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Udvalget ønsker et forslag til en inddragende proces og til inspirationsture som et led i processen
med udarbejdelse af helhedsplanen”.
I budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 358.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt, der vil
blive søgt frigivet til brug fra 1. januar 2018.
De eksisterende strategier og planer for Hillerød Stadion og Sportskilen betyder at der i
udarbejdelsen af en helhedsplan skal tages højde for at:
a) Hillerød Stadion er udnævnt til kommunens hovedstadion for fodbold og atletik
b) Sportskilen er kendt som området for specialidrætter og indendørs aktiviteter. Byrådet har i
forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Sportskilen ønsket at udvikle Sportskilen i
Hillerød til et nyt flagskib for sundhed, idræt og bevægelse. Området skal omdannes til et
sammenhængende idræts- og fritidsområde, som med sin udformning og sine aktiviteter
appellerer til både den formelle og uformelle idræt.
c) FrederiksborgCentret udbygges med en multihal
d) budgetaftalen indeholder tekst om midler til etablering af springcenter i Trollesmindehallen og
der er afsat midler til leje i 2018
e) miljømæssige forhold, trafikbelastning, støj, parkerings- og adgangsforhold m.v. vurderes.
Derudover skal der tages højde for idrættens udvikling i Hillerød kommune og planen skal se
samlet på placering, anvendelse og udnyttelse af kommunens idrætsanlæg.
Forvaltningen har som indledning til det videre forløb udarbejdet 3 forudsætningsnotater, der kort
beskriver ovenstående i forhold til:




historik
tekniske forudsætninger
kapacitet og behov.

Arbejdet med helhedsplanen vil for alvor gå i gang efter årsskiftet, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at rammerne for indholdet i helhedsplanen er udstukket i forhold forvaltningens
videre arbejde.
Med afsæt i forudsætningsnotaterne og allerede vedtagne strategier og planer opfordrer
Forvaltningen udvalget til en drøftelse og forventningsafstemning der kan danne grundlag for et
dialogmøde med interessenter bag idéoplægget og for overdragelsen af opgaven til det nye udvalg.
Forvaltningen vil fremlægge en mere uddybet plan for processen, herunder eventuelle
inspirationsture og organisering af opgaven på udvalgets møde i februar 2018.
Arbejdet vil blive gennemført januar-april 2018 således at forslaget kan forelægges udvalget i maj,
med henblik på et anlægsønske til budget 2019–2022.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i forudsætningsnotaterne og
allerede vedtagne strategier og planer, godkender at interessenter bag ideoplægget inviteres til et
dialogmøde med udgangspunkt i at:
1.
2.
3.
4.
5.

Hillerød Stadion fortsat er kommunens hovedstadion for fodbold og atletik
udvikle Hillerød Stadion til et fremtidssikret stadion for fodbold og atletik
Sportskilen i forbindelse med udbygningen af FrederiksborgCentret fortsat skal rumme
håndboldaktiviteter
der fortsat arbejdes på, at Trollesmindehallen skal fungere som springcenter.
Resultatet af drøftelserne på dialogmødet samt uddybet plan for processen, herunder
eventuelle inspirationsture og organisering af opgaven fremlægges på udvalgets møde i
februar 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelse til punkt 5:
Udvalget anbefaler, at den kommende formand for Idræts- og Sundhedsudvalget deltager i
dialogmødet. Af sagen der fremlægges på udvalgsmødet i februar, skal en plan for den
fremadrettede politiske involvering i projektet fremgå.
Derudover ønsker udvalget, at forprojektet indeholder en vurdering af maksimal kapacitet samt
miljøvurderinger.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Bilag 1 - Hillerød Stadion, Historik
2 Åben Bilag 2 - Hillerød Stadion, helhedsplan - tekniske forudsætninger
3 Åben Bilag 3 - Hillerød Stadion, helhedsplan - Kapacitet og behov

4.

2236/17
2241/17
2245/17

Udvikling af Sportskilen

Sagsnr.: 17/806

Sagsfremstilling
Sagen er sat på dagsordenen for at Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende oplæg til proces for
kortlægning, dialog og involvering omkring udvikling af Sportskilen i samarbejde med relevante
interessenter.
Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 7. november 2017, at ”forvaltningen vurderer
behovet for tilpasning af helhedsplanen for sportskilen i Hillerød. På denne baggrund fremlægges
proces for en eventuel revurdering af helhedsplanen i samarbejde med områdets interessenter for
Kultur- og Fritidsudvalget ved udvalgsmødet i december.”
Udvikling i området
Der sker meget i Hillerød og aktuelt er der i området omkring FrederiksborgCentret og i
Sportskilen, der forbinder området syd for Milnersvej med Favrholm/Nyt Hospital Nordsjælland,
flere aktører, der har ønsker til eventuelle udvidelser og anlæg i området. For eksempel udbygning
af Sundhedscentret, etablering af Multipark, stiforbindelser i området og ny stiføring til Favrholm.
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I 2008 godkendte det daværende Byråd en helhedsplan for Sportskilen (se bilag). Som opfølgning
på denne er Sundhedscentret blevet opført, en ny multihal er på vej og yderligere en helheldsplan
for udvikling af Favrholm er politisk besluttet. Der er derfor nu knap 10 år efter behov for at både
eksisterende og eventuelle kommende aktører og brugeres ønsker bliver koordineret, udviklet og
planlagt i henhold til både helhedsplaner og de aktuelle forhold i området.
Proces
Forvaltningen lægger op til en proces baseret på kortlægning, bred aktør involvering og tidlig
politisk inddragelse.
Forvaltningen inviterer derfor relevante interessenter til møde om Sportskilen med det formål at
kortlægge:
1.
2.
3.
4.

Nuværende status – hvordan ser området ud i dag og hvordan anvendes det
Helhedsplaner for området – hvad er de overordnede visioner for Sportskilen og Favrholm
Aktuelle planer - både på den korte og på den lange bane
Fremtidige potentialer og synergier for områdets udvikling.

Til dette møde inviteres medlemmer af Byrådet, repræsentanter fra nuværende idrætsforeninger i
Sportskilen, Sundhedscentret, Multiparkforeningen, Frederiksborg Centret, Forsyningen samt
forvaltningen repræsenteret ved By og Miljø, Ejendomme og Kultur og Udvikling.
Mødet anbefales holdt primo januar og en opsamling på mødet vil blive fremlagt for udvalget i
første kvartal 2018.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender oplæg til proces for kortlægning,
dialog og involvering omkring udvikling af Sportskilen i samarbejde med relevante interessenter.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Helhedsplan - endelig version
2 Åben Dagsordenspunkt Hillerød Byråd 2008

5.

2258/17
2267/17

Multipark, forprojekt - procesplan og bevilling af anlægsmidler

Sagsnr.: 17/859

Sagsfremstilling
Sagen er på dagsordenen dels for at Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende procesplan og en
ramme for udmøntning af punkt 33 i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en
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multipark, dels for at Økonomiudvalget og Byrådet kan meddele anlægsbevilling på XA0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”, således at udarbejdelsen af
projektforslaget kan igangsættes.
Baggrund og forarbejde
Af budget 2017-2020 punkt 24 fremgik det:
”Forligspartierne vil gerne være med til at skabe en multipark til fx skatere, rollere, parkour og
street games i Hillerød og ønsker at støtte arbejdet med at udarbejde et projektforslag, som
initiativtagere og interessenter også skal være med til at finansiere. Forligspartierne ønsker, at
initiativtagerne i tæt samarbejde med forvaltningen udarbejder projektforslaget i en inddragende
proces med relevante aktører – herunder Ungerådet. Projektforslaget vil indgå i
budgetforhandlingerne for 2018-2021”.
I foråret udarbejdede Foreningen til fremme af en multipark i Hillerød (herefter
Multiparkforeningen) med hjælp fra arkitektfirmaet Glifbjerg+Lykke (som har designet blandt andet
Multipark Helsingør, Streetdome i Haderslev og adskillige andre skater- og multiparker) og i dialog
med Forvaltningen et projektforslag, som blev behandlet af Kultur – og Fritidsudvalget den 2. maj
2017. I sagsfremstillingen blev der fremlagt argumenter for en placering af en kommende
multipark i Sportskilen.
Afsæt og ramme for det videre arbejde
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at lade et forslag om finansiering af et projektforslag til en
multipark indgå i den efterfølgende budgetproces og med budget 2018-2021 blev der afsat
300.000 til et projektforslag til en Multipark, og af budgettets punkt 33. Street Lab og Multipark
fremgår det:
”Vi vil gerne støtte, at børn og unge i Hillerød kan finde et spændende sted at samles og have det
sjovt. Vi anerkender det store stykke arbejde Multiparkforeningen har gjort på bare et års tid ud fra
sine idealer om børneinddragelse og borgerinddragelse. Den har fået mange gode kræfter til at
rykke sammen, og derfor er der allerede nu et sted, hvor man i praksis kan teste og undersøge,
hvordan en multibane med skateranlæg bør være. Der ønskes nu penge til, at der også bliver
mulighed for at udvikle et såkaldt forprojekt med henblik på endelig planlægning for en Multipark i
Hillerød. I udarbejdelsen af forprojektet lægger vi op til, at andre interessenter inddrages, fx
Hillerød Forsyning, så flere funktioner gerne samtænkes. Multiparken kan blive en stor attraktion
for Hillerød, til stor glæde for de unge samtidig med, at den også bliver et eksempel på nye måder
at skabe noget sammen på i vores kommune”.
På denne baggrund forslår Forvaltningen at der arbejdes videre med Multiparkforeningen og
Glifbjerg+Lykke om at omsætte det tidligere fremlagte projektforslag til et pris-, proces- og
tidsfastsat dispositions- og skitseforslag:







Som kommer med forslag om en (eller flere forskellige mulige) placering(er) i Sportskilen
Som forholder sig til sammenhængen med mulige synergier i forhold til de omkringliggende
faciliteter i området, samt til nyt hospital, station og bydel
Som forholder sig til tankerne i projekt Livskraft og til Hillerød som uddannelsesby
Som er udarbejdet i en involverende proces og i tæt samarbejde med Multiparkforeningen,
StreetLab(s brugere) og øvrige interessenter
Som involverer Hillerød Forsyning med henblik på afklaring af eventuelle synenergier
Og som indeholder et bud på, hvordan realiseringen, finansieringen og organiseringen af en
kommende multipark skal gribes an.

Politisk involvering
Arbejdet vil blive gennemført januar-april 2018 således at forslaget kan forelægges udvalget i maj,
med henblik på et anlægsønske til budget 2019–2022. Dispositions- og skitseforslaget skal også
bruges til at søge fondsmidler (fra f.eks. Realdania og Bygge- og anlægsfonden) til at realisere
projektet.
Det vil derfor være oplagt, at udvalget som det første i den nye byrådsperiode involverer sig i
multiparkprojektet.
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Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Multiparkforeningen om et møde med udvalget i
februar 2018 (eventuelt afholdt i Streetlab og i forbindelse med udvalgets ordinære møde), hvor
parterne kan udveksle visioner for og forventninger til en kommende multipark samt drøfte
udvalgets rolle i såvel udarbejdelse af projektforslag som i den efterfølgende proces med at
realisere multiparken.
Forvaltningen er derudover bekendt med at Multiparkforeningen i perioden 2. januar til primo april
vil tage initiativ til en flere workshops hvor (potentielle) brugere og andre interessenter involveres i
udformningen af den kommende multipark.
Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.
Økonomi
Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. på XA-0000003504 ”Multipark
Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.
Anlægsbevillingen på 300.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:
1.
2.
3.

godkender afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i udmøntning i forligstekst for budget
2018-2021 om projektforslag til en multipark
godkender oplæg til politisk involvering
indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at:
1. godkende afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i udmøntning i forligstekst for budget
2018-2021 om projektforslag til en multipark i Sportskilen/Favrholm
2. godkende oplæg til politisk involvering
3. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Multipark_Hillerød_Projektforslag_170407
2 Åben Glifberg_Lykke_Firma_profil_02
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6.

Fordeling af §18 og §79 puljen 2018 - indstilling

Sagsnr.: 17/893

Sagsfremstilling
Sagen er på dagsordenen med henblik på, at Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om
fordelingen af § 18 og § 79 midler for 2018.
Hensigten med § 18 i Serviceloven er at styrke samspillet mellem kommunen og det frivillige
sociale arbejde. § 18-puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger og
grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål.
§ 79 midler kan søges til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.
Målgruppen voksne over 60 år prioriteres.
Byrådet besluttede den 27. august 2014 at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at træffe
beslutning om fordelingen af § 18 og § 79 puljerne, på baggrund af indstilling fra
Indstillingsudvalget som Byrådet nedsatte, og som består af:









Peder Bisgaard (A) (Formand for Indstillingsudvalget)
Christina Thorholm (B)
Marco Oehlenschläger (I)
Irene Brostrøm (O)
Formand for Ældrerådet
Formand for Handicaprådet
Et medlem af Frivilligcenterets bestyrelse
Et medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Der er indkommet 21 ansøgninger til § 79 puljen til et samlet beløb på 290.330 kr.
Puljen er på 115.000 kr. Et resume af alle ansøgningerne er vedhæftet som bilag.
Der er indkommet 37 ansøgninger til § 18 puljen til et samlet beløb på 829.535 kr.
Der er 436.000 kr. til fordeling i puljen (når der er fratrukket 50.000 kr. til den fælleskommunale
§18 pulje og tilbageholdt 10.000 kr. til afholdelse af møder og annoncering af næste års pulje). Et
resumé af alle ansøgninger er vedhæftet som bilag.
Indstillingsudvalget har på et møde den 2. november 2017 gennemgået ansøgningerne og indstiller
vedhæftede forslag til fordeling af § 18 og § 79 midlerne (oversigtsskema).
Der vil i foråret 2018 blive fremlagt en sag for det nye byråd, om at udpege nye politiske
medlemmer til Indstillingsudvalget.
Retsgrundlag
Servicelovens § 18 og § 79.
Økonomi
Der er i budget 2018 afsat 1.155.000 kr. til § 18. Beløbet er fordelt således, at Frivilligcenter
Hillerød modtager 659.000 kr. i driftstilskud, 50.000 kr. (svarende til 1 krone pr. borger) indgår i
en fælleskommunal § 18-pulje, 10.000 kr. er reserveret til mødeafholdelse, annoncering m.v. De
resterende 436.000 kr. udgør Hillerød Kommunes § 18 pulje, der administreres af Kultur- og
Fritidsudvalget efter indstilling fra Indstillingsudvalget.
Der er i budget 2018 afsat 115.000 kr. til § 79 puljen der ligeledes administreres af Kultur- og
Fritidsudvalget efter indstilling fra Indstillingsudvalget.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Indstillingsudvalgets forslag til
fordeling af § 18 og § 79 midler for 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

7.

Resume §18
Resume §79
Oversigtsskema §18
Oversigtsskema §79

2318/17
2319/17
2320/17
2322/17

Ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal

Sagsnr.: 17/808

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer den videre proces i
forbindelse med et ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal og indstiller denne til
Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
FrederiksborgCentrets bestyrelse fremsendte som led i bestyrelsens strategiske udviklingsplan den
31. marts 2017 forslag til udbygning og renovering af Hillerød Svømmehal i perioden 2018-2021.
FrederiksborgCentrets bestyrelse oplyste i den forbindelse:
”Ombygningen af svømmehallen skal dels bestå af en udvidelse på ca. 2500 m2 og dels en delvis
renovering af eksisterende arealer (ca. 800 m2).
Udvidelsen af svømmehallen skal indeholde en ny forhal, omklædning, terapi- og
undervisningsbassin, børnebassin, aktivitetsbassin, 25 meters bassin, wellness område, møde- og
aktivitetsrum.
Renoveringen omhandler eksisterende servicebygning. Arealerne skal i fremtiden indeholde skoleog klubomklædning, klublokaler, personalekontorer, -omklædning og -faciliteter mv.
Udvidelse og renovering skal foregå over 2 etaper.
1. etape:



Udvidelsen på 2500m2 etableres. Eksisterende svømmehal og omklædning skal
fungere normalt i byggeperioden.

Udvidelse skal bestå af en tilbygning til den eksisterende svømmehal. Tilbygning skal indeholde
den nye indgang med adgang til alle svømmehallens faciliteter.



Indgangen skal være forhal og indeholde ankomstområde, reception/billetsalg og café/butik.
Arealet skal være lyst, venligt og let overskueligt.



Indretning af nye omklædningsfaciliteter med moderne forhold for familier og handicappede.
Rengøringsrum til den daglige rengøring.
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Bassinområdet skal indeholde flere nye bassiner, herunder terapi- og undervisningsbassin,
børnebassin, aktivitetsbassin og 25 m bassin.



Derudover skal der være et wellnessområde, som er placeret separat fra de øvrige arealer.
Wellnessområdet skal have direkte adgang til haveanlægget og være i forbindelse med
caféområde.

2. etape:


Renovering af eksisterende servicebygning:

Arealet totalrenoveres inkl. alle installationer. På arealet indrettes skole-/klubomklædning samt
klublokaler. Personalefaciliteter med omklædning, kontor og opholdsarealer.

Det samlede projekt opstarter i år 2018 og forventes færdigt i år 2021 med følgende tidsplan:
Tidsplan
År 2018:

År 2019 -20:
År 2021:
Økonomi
Udvidelse på 2500 m2 á 40.000
kr./m2
Renovering af eksisterende 800 m2
Øvrige arbejder og inventar mv.
I alt ekskl. moms

Projektet opstartes med forundersøgelser og
rådgiverudbud/arkitektkonkurrence. Derefter
udarbejdes forprojekt, hvor der fastlæggelse
rammer, indhold og udseende
Projektering, udbud og udførelse
Aflevering

100 mio. kr.
18 mio. kr.
17 mio. kr.
135 mio. kr.

Udbygning og renovering af svømmehallen er prissat til i alt 135 mio. kr., der fordeler sig med 10
mio. kr. i 2018, 50 mio. kr. i 2019, 50 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.”
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. maj 2017, at der til budget 2018 skulle
udarbejdes et anlægsønske til et forprojekt på max. 500.000 kr. med henblik på vurdering af og
udarbejdelse af en renoverings- og udbygningsplan af Hillerød Svømmehal.
Forvaltningen oplyste til sagen, at der ikke var beregnet på anlægsønsket samt at det var
Forvaltningens vurdering, at et eventuelt anlægsønske bør indledes med udarbejdelse af et
forprojekt for svømmehallen, hvori der redegøres for henholdsvis:
1. behovet for renovering
2. behovet for/ønsket om en udvidelse af svømmehallen.
I budgetaftalen for 2018-2022 blev der formuleret følgende forligstekst – nr. 34 ”Hillerød
Svømmehal:
”Vi anerkender det store ønske om en renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal, og
forligspartierne vil arbejde for at finde midler til udarbejdelse af et forprojekt, så arbejdet kan
sættes i gang hurtigst muligt”.
På Økonomiudvalgets møde den 15. november 2017 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med
behandling af budgetopfølgning 3-2017, at der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og
Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse
af projekt for svømmehal. Som et af flere mulige grundlag tages udgangspunkt i de af
Frederiksborgcenteret tidligere udarbejdede planer for svømmehallen.
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Den videre proces:
I forbindelse med den videre proces for en udvidelse/renovering af Hillerød Svømmehal anbefaler
Forvaltningen at:







Relevante fagafdelinger, brugere og interessenter, herunder FrederiksborgCentret involveres
tidligst muligt med henblik på i samarbejde at afdække behov og ønsker i forbindelse med en
renovering/udvidelse af svømmehallen. En tidlig afdækning af behovene understøtter den bedst
mulige fremtidssikring af at en ny svømmehal kan imødekomme så mange ønsker og behov
som muligt.
Der i tids- og handleplanen tages højde for de lovbestemte udbudsregler. Det vil være
nødvendigt i en anlægssag af denne størrelse, at der gennemføres EU-udbud på henholdsvis
rådgivningsopgaven og på selve anlægsopgaven
Der afsættes midler til forprojektet, der også indholder ekstern rådgiver, da Forvaltningen ikke
råder over de faglige kompetence, der er specifikt rettet mod svømmehalsbyggeri
At der i forbindelse med ønsket om at renovere/udvide svømmehallen tages højde for
eventuelle overvejelser om ny helhedsplan for Sportskilen og planer for udvidelse af
Sundhedscenteret samt mulig placering af en eventuel Multipark.
At der i et endeligt anlægsønske tages højde for afledt drift.

På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at der afsættes 500.000 kr. til at indgå kontrakt med
ekstern rådgiver med henblik på at der foretages brugerinddragelse og udarbejdes forprojekt, der
kan danne grundlag for udarbejdelse af anlægsønske for udbygning/renovering af Hillerød
Svømmehal.
Hvis der på nuværende tidspunkt afsættes midler til ekstern rådgiver til udarbejdelse af forprojekt
vil det være muligt at fremlægges et anlægsønske til budgetforhandlingerne for 2019-2021.
Alternativt vil der kunne fremlægges et anlægsønske vedrørende forprojektet til
budgetforhandlingerne for 2019-2021, således at spørgsmålet om renove
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der
kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på 500.000 kr. til brug for forprojektet i 2018
samt 3 % til byggestyring på driften.
Byrådet besluttede den 29. november 2017, at der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og
Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse
af projekt for svømmehal.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at
godkende den foreslåede proces for det videre forløb samt beslutte om hvorvidt:
1.
2.

der skal afsættes rådighedsbeløb i 2018 og meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til
ekstern rådgivning, herunder meddele tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til
byggestyring finansieret af kassebeholdningen
eller om spørgsmålet om afsættelse af midler til ekstern rådgivning skal indgå i
budgetforhandlingerne for 2019-2020.
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Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den
foreslåede proces for det videre forløb.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fremme projektet, men ønsker at lade det være op til
Økonomiudvalgets vurdering om hvorvidt det er muligt, at der afsættes rådighedsbeløb i 2018 og
at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstern rådgivning, herunder hvorvidt det kan
meddeles en tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til byggestyring finansieret af
kassebeholdningen. Dette grundet at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har det samlede overblik over
kommunens budget.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering
2 Åben Ansøgning til borgmesteren om udvidelse/renovering af svømmehallen

2270/17
2273/17

8.
Hillerød Svømmeklub - Ansøgning om tildeling af ekstra træningstid i Hillerød
Svømmehal
Sagsnr.: 17/970

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på behandling af en ansøgning fra
Hillerød Svømmeklub om tildeling af ekstra træningstid i Hillerød Svømmehal.
Hillerød Svømmeklub sender den 10. oktober 2017 en ansøgning om ændret fordeling af vandtiden
i Hillerød Svømmehal, således at den offentlige åbningstid reduceres med henblik på i højere grad
at tilgodese Hillerød Svømmeklub.
Hillerød Svømmeklub begrunder ønsket om mere vandtid i Hillerød Svømmehal med følgende
argumenter:
1. ønsker igen at blive prioriteret idrætsgren, og her stiller Dansk Svømmeunion krav om mere
vandtid for, at de kan lave talentudvikling på det niveau, som er nødvendigt for leve op til
kravene
2. ønsker at kunne tilbyde svømmeundervisning til alle de borgere i kommunen, som
efterspørger det, herunder udvikle nye tilbud til alsidige målgrupper
3. ønsker bedre træningstider for klubbens yngste konkurrencesvømmere
4. ønsker langsomt at øge klubbens medlemstal, således at de er klar til at udnytte
svømmehallen, når udvidelsen forhåbentlig er klar inden for en årrække.
Hillerød Svømmeklub oplyser, at de generelt oplever, at svømmehallen sammenlignet med andre
svømmehaller har meget offentligt åbent. Dette på trods af, at svømmehallen har haft et voldsomt
faldende besøgstal efter at nabokommuner (Værløse, Farum og Helsinge) har bygget nye attraktive
svømmehaller som i højere grad tiltrækker børnefamilier fra Hillerød Kommune.
Hillerød Svømmeklub vurderer, at svømmehallen vil blive udnyttet bedre og komme flere borgere
til gode, hvis klubberne tildeles mere tid.

Hillerød Kommune

16

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget / Tirsdag den 05-12-2017

Helt konkret forslår klubben:
1.

Lukning for offentlig badetid torsdage kl. 17 – 19

”Tiden deles i øjeblikket mellem HHI (Hillerød Handikap Idræt), Hillerød Svømmeklub og offentlig
åben. Netop den offentlige åbningstid torsdag aften er meget dårligt besøgt. Ofte ligger der så få
som 2-3 badegæster fordelt i tre bassiner (undervisning, 25m og springbassin). I det tidsrum vil
Hillerød Svømmeklub kunne udnytte pladsen langt bedre. I undervisningsbassinet alene vil vi
kunne have otte børnehold (80-100 svømmere) og de to andre bassiner vil kunne give os et skub i
den rigtige retning for konkurrenceafdelingen og bedre imødekomme Svømmeunionens krav”
2.

2 ekstra baner i 25 meter bassinet mandage kl. 17 - 19

”Pt. har vi to 25-meter baner fra 17-19, hvilket vi gerne ser udvidet til fire baner (ud af 6).
Svømmehallen udbyder i øjeblikket selv svømmeundervisning i det tidsrum, men med et meget lille
antal elever. Vi vurderer, at vi ville kunne fylde banerne mere op samt kunne give flere børn og
unge et tilhørsforhold til en forening frem for at de skal benytte et kommercielt tilbud. Mere tid
mandag ville vi kunne kombinere med mere adgang torsdag og hermed få mulighed for at udbyde
yngre svømmeskoleelever undervisning to gange om ugen, hvilket idrætsfysiologisk set i høj grad
øger den tekniske udvikling.”
3.

Halvdelen af det lille bassin samt 2 baner i 25 meter bassinet lørdage kl. 9 – 11.

”Dette i en kombination med offentlig åbent mellem 9-11 (eller 10-12). Her vil vi kunne udbyde
undervisning til både børn og voksne motionister (fx forældre) på samme tid.”
Da Hillerød Svømmehal i h.t. drifts- og samarbejdsaftale drives af FrederiksborgCentret er
henvendelsen sendt til udtalelse med henblik på en vurdering af de foreslåede muligheder samt de
økonomiske konsekvenser af den foreslåede ændring.
FrederiksborgCentret oplyser på baggrund af en gennemsnitlig optælling fra 1. september 2017 og
6 uger frem:
”Mandag eftermiddag:
Hillerød Svømmeklub ønsker den offentlige åbningstid fra 17-19 tildelt klubben.
Dette vil berøre 74 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt 60.000 kr.
Torsdag aften:
Hillerød Svømmeklub ønsker 2 ekstra baner kl. 17-19 tildelt klubben.
Dette vil enten berøre anden undervisning eller 31 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt
25.000 kr.
Lørdag formiddag:
Hillerød Svømmeklub ønsker halvdelen af det lille bassin samt to 25-meter baner.
Dette vil berøre 118 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt 79.000 kr.
Herudover har Hillerød Svømmehal ofte børnefødselsdage, som starter kl. 10, som vil blive berørt
af de besatte baner.”
Ud fra ovenstående anslår FrederiksborgCentret, at Hillerød Svømmeklubs ønsker vil berøre,
forsigtig sat, 6560 besøgende gæster på årsplan svarende til en samlet mindreindtægt på kr.
164.000 årligt. Hillerød Svømmehal oplevede en nedgang på 7-8% i forbindelse med åbningen af
Gribskovbadet, men er på vej op igen.
Tiderne i Hillerød Svømmehal er opdelt i hhv. offentlig badetid og i tider til forskellige fritidsbrugere
(klubber) indenfor Folkeoplysningsloven. Tiderne internt til disse klubber fordeles på et årligt
fordelingsmøde.
Ændringer af den offentlige åbningstid skal i givet fald godkendes af Hillerød Byråd og
her vil et af hensynet være en afvejning af forholdet mellem den offentlige åbningstid, som er for
alle borgere, og klubsvømning, som er for klubbernes medlemmer.
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Forvaltningen kan desuden oplyse, at FrederiksborgCentret i forbindelse med budgetaftalen for
2018-2021 fik reduceret sit årlige driftstilskud med 100.000 kr.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
FrederiksborgCentret anslår, at en ændring af den offentlige åbningstid vil betyde en nedgang i
indtægterne på 164.000 kr. årligt.
Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at:
1. ansøgningen fra Hillerød Svømmeklub ikke imødekommes begrundet i nedgangen i
indtægterne i FrederiksborgCentret
2. udvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen skal genoptages i forbindelse med
budgetforhandlingerne for 2019-2022.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017
Fraværende: Ingen.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at opfordre FrederiksborgCentret til at revurdere
mulighederne og gå i dialog med Hillerød Svømmeklub om mulige scenarier for tildeling af ekstra
træningstid i Hillerød Svømmehal. Sagen genoptages på næstkommende udvalgsmøde.
Videre sagsbehandling efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling den 7. november
2017
FrederiksborgCentret har efterfølgende været i dialog med Hillerød Svømmeklub og foreslår
herefter, at svømmeklubbens ansøgning om yderligere tid imødekommes torsdag aften med 2
ekstra 25 m baner fra kl. 17 – 19. Det betyder samtidig, at der lukkes for offentlig badetid
torsdage kl. 17 – 19.
Mindreindtægten afholdes indenfor FrederiksborgCentret økonomiske ramme.
Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at:
1.
2.

godkende forslaget om 2 ekstra 25 m baner i Hillerød Svømmehal torsdage kl. 17 – 19
imødekommes, idet mindreindtægten finansieres indenfor FrederiksborgCentrets økonomiske
ramme
indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende lukningen for offentlig badetid torsdage
kl. 17 – 19.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Indstillingen godkendes, idet udvalget ønsker, at konsekvensen af den ændrede åbningstid
evalueres i juni 2018, idet udvalget er opmærksom på og ønsker at vurdere balancen mellem den
offentlige åbningstid og foreningssvømmetid.
Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Afbud: Thomas Elong (V)
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9.

Skævinge Kultur,- Idræts- og Fritidshus

Sagsnr.: 17/900

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er at informere Kultur- og Fritidsudvalget om processen for det fortsatte
arbejde med Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus, og at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at godkende Tids- og handleplan for igangsætning af Fase A – Rådgiverudbud,
jf. Kommunens byggestyringsregler samt nedsætter et byggeudvalg bestående af
Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.
Af budgetaftale 2017-2020, punkt 22, fremgår følgende:
”Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører
har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og
fritidslivet i Skævinge. Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudsprogram for
Skævinge Kultur-, Idræts og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at
blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats
samles i centrum af byen. Skævinge Kultur- Idræts og Fritidshus forventes at få markant effekt for
tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”
Der blev ved budget 2017-2020 afsat 28 mio. kr. til at gennemføre projektet Skævinge Kultur-,
Idræts- og Fritidshus. Midlerne er fordelt således: 1 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019, 11 mio. kr. i
2020 og 14 mio. kr. i 2021.
Tids- og handleplanen igangsætter Fase A i 2018. Det overordnede formål med denne fase er at
viderebearbejde det politisk godkendte skitseforslag og udpege det endelige konkurrenceforslag,
som kan danne grundlag for den videre politiske beslutning om projektets realisering. Indhold af
denne fase skal sikre en klar og driftssikker plan for det fremtidige arbejde med projektering af
projektet samt gennemførelse af byggeriet.
Tid- og handleplanen skitserer desuden formål, væsentlige milepæle, risici samt organisering af
denne fase. I forbindelse med organiseringen nedsættes der en styregruppe samt projektgruppe.
Efter ønske fra lokalområdet, er der tildelt to pladser til repræsentanter fra lokalområdet i
styregruppen.
Derudover anbefaler forvaltningen, at der, jf. Kommunens byggestyringsregler, nedsættes et
byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af skitseforslaget den 7. juni 2016,
vægtede udvalget, at områdets lokalaktører havde tilkendegivet, at de vil søge fonde og puljer for
at medfinansiere etableringen af Skævinge Kultur-, Idræts og Fritidshus.
Eventuelle fonds- eller puljemidler rejst af de lokale aktører kan nedskrive eller supplere
anlægsbevillingen. Der er i anlægsbevillingen ikke afsat midler til etablering af udearealerne eller
interiør. De lokale aktører vil evt. kunne søge midler til dette.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

godkende ”Tids- og handleplan – Fase A for Skævinge Kultur- Idræts- og Fritidshus”
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nedsætte et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Tids- og handleplan - Version 01 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

2335/17

10.
Kultur- og Fritidsudvalget - evaluering af 4 års udvalgsarbejde, herunder
evaluering af dialogmøder
Sagsnr.: 17/998

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af et ønske om at drøfte og evaluere
de sidste fire års udvalgsarbejde, herunder evaluere de afholdte dialogmøder i 2017.
Inspiration til evaluering af udvalgsperiode:

Hvad er vi tilfredse med at have udrettet som udvalg?

Hvor nåede vi ikke i mål?

Hvordan har vores arbejdsform fungeret? Herunder:

Hvordan har dialogen på udvalgsmøderne fungeret?

Har vi haft for få/for mange temamøder/temadrøftelser?

Samarbejdet med forvaltningen?

Generelle kommentarer til sagsfremstillingerne.

Dialog med eksterne parter – hvordan har dialogmøderne fungeret? Jf. oversigt nedenfor.

Anbefalinger til et nyt udvalg? Hvordan kommer et nyt udvalg godt fra start?
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2017 afholdt dialogmøder med følgende:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Museum Nordsjælland

Hillerød Bibliotek

Hillerød Musikskole

Klaverfabrikken Live

C4 foreningen

FrederiksborgCentret

Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og evaluerer udvalgsarbejdet gennem de
sidste fire år, herunder evaluerer de afholdte dialogmøder i 2017.

Hillerød Kommune

20

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget / Tirsdag den 05-12-2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede og evaluerede udvalgsarbejdet gennem de sidste fire år,
herunder blev de afholdte dialogmøder i 2017 evalueret.
Afbud: Thomas Elong (V)

11.

Udmøntningsplan 2018-2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 17/1008

Sagsfremstilling
I forlængelse af det vedtagne budget for 2018-2021, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan
2018-2021, som fremgår af bilaget.
Udmøntningsplan 2018-2021 indeholder 62 punkter i alt.
Udmøntningsplan 2018-2021 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for
hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med
budgetopfølgning 1 i maj 2018 og budgetopfølgning 3 i november 2018.
Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres
en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil
forvaltningen på fagudvalgsmøderne præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og
indhold på de enkelte punkter.
I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på fagudvalgenes møder kan punkterne
grundlæggende anskues som opdelt i:

Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.

Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har
givet bud på et sagsforløb for den videre proces.

Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt
drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for
uddybende kommissorium mv.
For at sikre at de nye fagudvalg ligeledes bliver orienteret om initiativerne i udmøntningsplan
2018-2021 genfremsendes sagen til fagudvalgene primo 2018. Udmøntningsplan 2018-2021 vil til
genbehandlingen primo 2018 blive ombrudt, så den afspejler den nye udvalgsstruktur.
Retsgrundlag
Styrelsesloven.
Økonomi
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at:
1. Udvalget godkender udmøntningsplan 2018-2021 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg
og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet
2. Udmøntningsplan 2018-2021 genbehandles primo 2018 i relevante udvalg iht. ny
fagudvalgsstruktur.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:
Pkt. 24 i Udmøntningsplan vedr. Kræmmermarked:
”Forslag til anvendelse af afsatte midler for 2018 fremlægges for Byrådet i december 2017.”
Pkt. 31 i Udmøntningsplanen vedr. Frivillige:
”De relevante udvalg vil få forelagt oplæg til skærpet projektbeskrivelse.”
Pkt. 34 i Udmøntningsplanen vedr. Udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal:
”Der tages i december 2017 politisk stilling til, hvorvidt der skal bevilliges midler til en Helhedsplan
for udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal med sigte på, og involvering af det kommende
Idræts- og Sundhedsudvalg, at fremlægge et eventuelt anlægsønske til budget 2019-2022.
Pkt. 35 i Udmøntningsplanen vedr. Leje af Trollesmindehallen:
”I forbindelse med budgetopfølgning 3-2017 besluttede Byrådet, at der afsættes driftsmidler til
yderligere leje af springfaciliteter i Trollesmindehallen i 2018 på 170 t.kr, og at der herudover
ønskes et aktivitetsudvidelsesforslag på leje af springfaciliteter fra 2019 og frem i
Trollesmindehallen til brug for budgetlægningen for budget 2019-2022. Det kommende udvalg for
området forelægges aktivitetsudvidelsesforslag senest april 2018.”
Udvalget gør desuden opmærksom på, at flere af punkterne der i forhold til nuværende
udvalgsstruktur hører under Kultur- og Fritidsudvalget, vil høre under de nye forventede udvalg og
påpeger, at der skal tages højde for dette ved fremlæggelse af udmøntningsplanen i januar 2018.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Udmøntningsplan 2018-2021 til fagudvalg december

12.

2559/17

Samarbejdsaftale Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken - ændring af tidsfrist

Sagsnr.: 17/876

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget tager orientering om
ændring af tidsplan for udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Klaverfabrikken
Live/Klaverfabrikken til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i november 2016 hensigt og
proces for fusion af Klaverfabrikken og klaverfabrikken Live til én samlet forening.
I maj måned 2017 blev Klaverfabrikkens nye vedtægter gældende pr. 1.1.2018 politisk godkendt,
og Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken er således formelt pr. 1.1.2018 én forening.
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I forbindelse med fusionen mellem Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken, skal der udarbejdes en ny
samarbejdsaftale mellem kommunen og den samlede forening Klaverfabrikken. Denne var planlagt
til fremlæggelse for udvalget ved udvalgsmødet i december, således at denne også kunne træde i
kraft pr. 1.1.2018.
Klaverfabrikken ønsker dog, som en del af deres forarbejde til samarbejdsaftalen, at sikre at den
nye samarbejdsaftale har bund i en grundig dialog med deres medlemmer og efterspørger derfor
en forlængelse af processen for udarbejdelsen af aftalen. Dette vil indebære at en ny
samarbejdsaftale vil blive fremlagt til politisk godkendelse i april måned.
På nuværende tidspunkt eksisterer der to aftaler med hhv. Klaverfabrikken og Klaverfabrikken
Live. Disse vil blive afløst af den nye aftale, når denne er godkendt.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om ændring af tidsplan for
udarbejdelse af samarbejdsaftale med Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Afbud: Thomas Elong (V)

13.

Klaverfabrikken - Budget og budgettekst 2018

Sagsnr.: 17/794

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget
2018.
I henhold til rammeaftalen indgået mellem Kunstrådet, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken skal
Hillerød Kommune som tilsynsmyndighed godkende Klaverfabrikkens budget 2018 samt
budgettekst i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Klaverfabrikkens bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017 vedtaget
Klaverfabrikkens budget for 2018. Budgettet afspejler rammeaftalen og den reviderede strategi for
Klaverfabrikken 2017-2020 (bilag til rammeaftalen).
Budgettet er kulminationen på 2 års arbejde hen imod en fusion af det regionale spillested
Klaverfabrikken Live og foreningen Klaverfabrikken. En proces som er godkendt af Klaverfabrikkens
generalforsamling og bestyrelse samt Hillerød Kommune og Slots- & Kulturstyrelsen. En fusion som
giver færre administrationsudgifter og dermed øget økonomi til flere aktiviteter i form af koncerter
m.v.
I rammeaftalen beskrives det, at Klaverfabrikken i lighed med andre regionale spillesteder skal
virke som dynamisk kraftcenter for rytmisk musik af høj kvalitet.
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Klaverfabrikken skal, udover at afvikle koncerter, arbejde med:

udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer

publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation

eksternt samarbejde
for derigennem at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt.
I Klaverfabrikkens strategi 2017-2020 beskrives de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken.
Her beskrives en forventning om flere koncertproduktioner, flere udviklingsprojekter, mere
talentudvikling og mere kontakt til eksterne samarbejdspartnere som skoler, genreorganisationer,
andre liveaktører mv. i 2018 end de foregående år.
I 2018 er målet for koncertvirksomheden sat til at være 100 koncerter (hvor der tages entré) og
med 9450 solgte billetter.
Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør budget i 2018 6.530.539 kr.
På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2018 på 6.499.446 kr.
Det kommunale tilskud i 2018 til drift og aktiviteter i Klaverfabrikken udgør 2.621.121 kr.
Herudover tillægges en kapitalisering af værdien af råderet over kommunale lokaler svarende til
438.918 kr. Således at det samlede kommunale i 2018 tilskud budgetlagt til 3.060.039 kr.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget for 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Budgettekst_2018_til_tilsynsførende
2 Åben Budget 2018 til tilsynsførende

14.

2220/17
2221/17

Ungt værested 3320

Sagsnr.: 17/799

Sagsfremstilling
Denne sag fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, samt Børne- og Familieudvalget med henblik
på, at udvalgene tilkendegiver deres opbakning til forslag om opførelse af et ungt værested –
Skævinge Oase i Skævinge.
En række lokale aktører i Skævinge (de unge i Skævinge, Klub Frivillig, ISS, Ungdomsklubben,
Aktiv Ung 3320, Føllegård, Kornmarkskolen, SSP, Natteravnene og forældre til Skævinges
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institutioners børn) er gået sammen om idéen om at genopbygge et overdækket skur på svellernes
fliseområde i Skævinge centrum.
Skuret skal både fungere som et værested for de unge i byen, hvor de kan mødes om aftenen og
som et sted, der kan benyttes af familier, foreninger og institutioner på tur eller som backstage
rum til koncerter eller andre arrangementer i området.
Baggrunden for idéen er bl.a. at give de unge et alternativ til områdets institutioner som
tilholdssted om aftenen – en tendens der tidligere har været problematisk og som de unge også
selv ønsker at ændre.
De lokale aktører planlægger selv at opføre skuret og er i gang med at finde sponsorater og
fondsmidler til at finansiere projektet.
De lokale aktører ønsker, at få afklaret hvorvidt der er politisk opbakning til idéen, før de arbejder
videre med projektet.
Såfremt der er politisk opbakning til idéen går forvaltningen og initiativtagerne i dialog om proces
vedr. økonomi, byggeansøgning, tilkobling til el, renovation etc.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget tilkendegiver
deres opbakning til forslaget om opførelse af et ungt værested – Skævinge Oase i Skævinge.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at tilkendegive deres opbakning til forslaget om opførelse af
et ungt værested – Skævinge Oase i Skævinge.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Ungt værested 3320 bilag
2 Åben Beskrivelse Ungt værested 3320

15.
2018

2225/17
2249/17

Evaluering og regnskab for Kulturnat 2017 samt kulturkontrakt for Kulturnat

Sagsnr.: 17/805

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på orientering om evaluering og regnskab vedrørende Hillerød
Kulturnat 2017 og godkendelse af kulturkontrakt 2018.
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Evalueringen af Hillerød Kulturnat 2017 peger blandt andet på følgende:
Kulturnatten blev – trods blandet vejr - igen i år en stor succes og et trækplaster for mange
besøgende – ikke kun fra Hillerød og Nordsjælland, men fra hele landet.
Igen åbnedes døre, der normalt er lukkede. Hillerøds historie blev delt og fortalt, og aktiviteter for
enhver smag blev afholdt.
Flere uddannelsesinstitutioner bl.a. Uddannelseshuset, HF, VUC og SOPU er også kommet med i
Kulturnatten og leverede i år en række spændende og anderledes aktiviteter for børn.
Regnskabet for årets kulturnat viser et overskud på 11.218 kr. I 2018 planlægges det at stable et
nyt større arrangement af litterær karakter på benene. En aktivitet der vil kræve ekstra ressourcer
– bl.a. investering i forskelligt grej. Derudover planlægges det at investere i jakker, veste og Tshirts.
Kulturkontrakten mellem Hillerød Kommune og Hillerød Kulturnat for 2018, er identisk med
kontrakten for 2017, og det kommunale tilskud kan afholdes inden for det afsatte budget.
Kulturkontrakten 2018, samt evaluering og regnskab for 2017 er vedlagt som bilag.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
1. tager evaluering af og regnskab for Kulturnat 2017 til efterretning
2. godkender kulturkontrakt for 2018.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen af evaluering og regnskab for Kulturnat 2017 til
efterretning og godkendte kulturkontrakt for Hillerød Kulturnat 2018.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Evaluering Kulturnat Hillerød 2017
2 Åben Kulturnat regnskab
3 Åben Udkast til Kulturkontrakt

16.

2198/17
2207/17
2212/17

DIF kommuneundersøgelse 2017

Sagsnr.: 17/899

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter Danmarks
Idrætsforbunds undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår fra 2017.
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I 2013 gennemførte Danmarks Idrætsforbund den hidtil mest omfattende komparative analyse af
idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets 93 ud af 98 kommuner. Samme undersøgelse er
gentaget i 2017 og netop offentliggjort.
Rapporten er bygget op omkring fire overordnede temaer: økonomi, faciliteter, frivillighed og
idrætspolitik. I alt kigger rapporten på 21 forskellige forhold, hvoraf de 11 er såkaldte subjektive
parametre, dvs. spørgsmål som de adspurgte foreninger har forholdt sig til og 10 er objektive
parametre, dvs. oplysninger baseret på statisk, bl.a. hentet fra Danmarks Statistik.
Spørgsmålene tilhørende de subjektive parametre i undersøgelsen er besvaret med en score fra 15 (hvor tallet 1 er mest positivt), Det betyder, at undersøgelsen ikke indeholder kvalitative
besvarelser.
27 idrætsforeninger i Hillerød Kommune har deltaget i undersøgelsen, hvilket udgør en svarprocent
på 31 %. Den samlede svarprocent på landsplan er 23,8 %. Undersøgelsen er anonym, men DIF
har oplyst, at det typisk er de store foreninger, der deltager – særligt i Hillerød kommune. Det
betyder, at dem der deltager typisk svarer på vegne af mange foreningsmedlemmer.
Rapporten peger på følgende landsdækkende hovedkonklusioner:

Dialog mellem foreninger og kommuner er afgørende. Det skaber både tillid og
forventningsafstemning

Der er ingen direkte sammenhæng mellem foreningernes subjektive tilfredshedsgrad med
kommunen og summen af de penge, der bliver bruges på foreningsidrætten

Kommunerne kan og bør være en aktiv medspiller for foreningerne.
Hillerøds placering i undersøgelsen
Samlet set placerer Hillerød sig på en 86. plads og er gået en plads frem sammenlignet med
undersøgelsen i 2013.
Inden for de fire temaer placerer Hillerød sig således:
Økonomi: Hillerøds samlede rangering under dette tema: Nr. 76 (nr. 63 i 2013). Denne placering
er blandt andet et udtryk for, at foreningerne er utilfredse med de kommunale tilskudsmuligheder
og kommunens økonomiske prioriteringer indenfor idrætsområdet.
Faciliteter: Hillerøds samlede rangering under dette tema: Nr.78 (nr. 85 i 2013). Tilfredshed med
faciliteter handler både om adgang til dem og kvaliteten af dem – begge vurderes som værende
OK/middelmådig i Hillerød.
Frivillighed: Hillerøds samlede rangering under dette tema: Nr. 53 (nr. 88 i 2013). Der er fremgang
indenfor dette tema over alle tre subjektive parametre sammenlignet med 2013. Foreningerne i
Hillerød oplever, at det er let at skaffe frivillige. Der er få medlemmer pr. frivillig.
Idrætspolitik: Hillerøds samlede rangering under dette tema: Nr. 87 (nr. 74 i 2013). Denne
rangering er et udtryk for, at idrætsforeningerne har en OK/middelmådig tilfredshed med den
kommunale service og det kommunale samarbejde. Foreningerne udtrykker dog utilfredshed med
kommunens idrætspolitik. Dette er ikke uddybet yderligere i undersøgelsen.
Se detaljeret gennemgang af spørgsmålene under hvert tema i bilaget: Bilagsgennemgang ift.
Hillerød Kommune.
Undersøgelsen viser desuden, at Hillerød Kommunes idrætsforeningers medlemstal er stagneret
siden 2013.
Trods lav svarprocent fra foreningerne i kommunen, og dét at rangeringen af kommunen er udtryk
for en kobling af mange forskellige parametre, peger undersøgelsen på en række relevante
tematikker bl.a. vedr. foreningernes oplevelse af det kommunale samarbejde, som forvaltningen vil
tage med i det videre arbejde med punkt nr. 31 i aftalen 2018-2021 vedr. Frivillige i Hillerød
Kommune.
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I aftalen fra 2018-2021 har forligspartierne formuleret følgende i pkt. 31 - Frivillige i Hillerød
Kommune:
”Som lokalsamfund har vi glæde af, at mange vil gøre et stykke frivilligt arbejde sammen med
andre. Nogle påtager sig små eller store enkeltopgaver, mens andre står for organisering af
foreninger, små og store begivenheder eller mere faste opgaver som fx selvforvaltning af Hillerød
Stadion, Føllegaard, Kræmmermarkedet, Annaborg og nu også Rønnevangs Allé og Bjerggården. I
forbindelse med dette frivillige arbejde kan man falde over så meget papirarbejde, at man næsten
mister modet. Det bøvl vil vi fjerne eller i hvert fald gøre mindre. Noget af det vi gøre mindre selv
som kommune, men vi skal også have Folketinget til at ændre regler, som pålægger frivillige et
stort og unødigt merarbejde.”
Udvalget vil få forelagt oplæg til skærpet projektfelt, projektmål, samt handleplan for pkt. 31 i
aftalen i 1. kvartal 2018.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter DIFs undersøgelse fra 2017.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede DIFs undersøgelse fra
2017.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Bilagsgennemgang_ift._Hillerød_Kommune_2017

17.

2334/17

Nyt fra udvalgsformanden og fra Kultur og Udvikling

Sagsnr.: 17/973

Sagsfremstilling
Udvalgsformanden og Kultur og Udvikling giver en opfølgende redegørelse vedr. sager drøftet på
sidste møde samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Der blev orienteret om følgende:


Ny bevægelse i Hillerød
o Under overskriften ”Ny Bevægelse i Hillerød” orienterede forvaltningen om ansøgning, der
fremsendes til Nordea fonden om at understøtte at flere børn unge og forældre bevæger
sig i Hillerød Kommune.



FBC 50 års jubilæum



Hillerød Musik- og Teaterfestival



Den levende julekalender



Mastodonternes juleforestilling



Løbsarrangørmøde



Ladies Mud Race



Inspirationsdag for frivillige.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Afbud: Thomas Elong (V)
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Bilagsoversigt
1.

Hillerød Kræmmermarked - oplæg til anvendelse af midler og anlægsbevilling åben
1. Hillerød Kræmmermarkedet - opfølgning på budget 2018-21 (2471/17)

3.

Hillerød Stadion, helhedsplan åben
1. Bilag 1 - Hillerød Stadion, Historik (2236/17)
2. Bilag 2 - Hillerød Stadion, helhedsplan - tekniske forudsætninger (2241/17)
3. Bilag 3 - Hillerød Stadion, helhedsplan - Kapacitet og behov (2245/17)

4.

Udvikling af Sportskilen åben
1. Helhedsplan - endelig version (2258/17)
2. Dagsordenspunkt Hillerød Byråd 2008 (2267/17)

5.

Multipark, forprojekt - procesplan og bevilling af anlægsmidler åben
1. Multipark_Hillerød_Projektforslag_170407 (2303/17)
2. Glifberg_Lykke_Firma_profil_02 (2305/17)

6.

Fordeling af §18 og §79 puljen 2018 - indstilling åben
1. Resume §18 (2318/17)
2. Resume §79 (2319/17)
3. Oversigtsskema §18 (2320/17)
4. Oversigtsskema §79 (2322/17)

7.

Ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal åben
1. Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering (2270/17)
2. Ansøgning til borgmesteren om udvidelse/renovering af svømmehallen (2273/17)

9.

Skævinge Kultur,- Idræts- og Fritidshus åben
1. Tids- og handleplan - Version 01 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus (2335/17)

11.

Udmøntningsplan 2018-2021 - Kultur- og Fritidsudvalget åben
1. Udmøntningsplan 2018-2021 til fagudvalg december (2559/17)

13.

Klaverfabrikken - Budget og budgettekst 2018 åben
1. Budgettekst_2018_til_tilsynsførende (2220/17)
2. Budget 2018 til tilsynsførende (2221/17)

14.

Ungt værested 3320 åben
1. Ungt værested 3320 bilag (2225/17)
2. Beskrivelse Ungt værested 3320 (2249/17)

15.

Evaluering og regnskab for Kulturnat 2017 samt kulturkontrakt for Kulturnat 2018 åben
1. Evaluering Kulturnat Hillerød 2017 (2198/17)
2. Kulturnat regnskab (2207/17)
3. Udkast til Kulturkontrakt (2212/17)

16.

DIF kommuneundersøgelse 2017 åben
1. Bilagsgennemgang_ift._Hillerød_Kommune_2017 (2334/17)
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Underskriftsside

Peder Bisgaard (A)

Vivi Wøldike (A)

Mette Thiesen (D)

Hanne Kirkegaard Olesen (V)
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