Lejre Idrætsunion
Et forum for idrætten i Lejre Kommune
Den 25. april 2019

Notat fra Lejre Idrætsunions medlemsmøde om driftsaftaler med Lejre
Kommune den 24. april 2019 i Osted Idrætsforenings Klubhus på Engtoften 26,
Osted, 4320 Lejre.
Lejre Idrætsunion (LIU) havde indbudt sine medlemmer, der har driftsaftaler med Lejre Kommune,
til fællesmøde i forbindelse med, at Lejre Kommune har opsagt driftsaftalerne med klubberne.
Kommunen vil ”harmonisere” aftalerne som en del af budgetforliget for 2019-2022. Dette skal
afstedkomme en besparelse på kr. 150.000,- årligt.
Jens Nielsen og Jens Peter Andersen havde for Lejre Idrætsunion (LIU) udsendt indbydelse med
følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation
2. Orientering om kommunalbestyrelsens beslutning om opsigelse af driftsaftalerne v/
vicekommunaldirektør med ansvar for Kultur & Fritid Kristina Kock Slot og Centerchef for
Kultur & Fritid, Thure Dan Petersen
a.

Kommunalbestyrelsens beslutning og bevæggrunde

b.

Processen

c.

Tidsplan

3. Indlæg ved ekstern konsulent for DIF, konsulent i Furesø Kommune, Søren Gøtzsche om
·

Folkeoplysningslovens indhold om anvisning af anlæg, lokaler og inventar herunder
fortolkning og administration

·

Drift- og vedligehold af lokaler og anlæg

·

Generelle regler for driftsaftaler

·

Andet

4. Dialog med klubberne om de fremtidige forhold
5. Eventuelt

Ad 1.

Jens Nielsen (JN) bød mødedeltagerne velkommen. Jens P orienterede kort om LIU.
Præsentationsrunde. Jens Nielsen, næstformand i LIU og Jens Peter Andersen, LIU
var fungerende ordstyrere. Fra kommunen deltog vicekommunaldirektør med ansvar

Ad 2.

for Kultur & Fritid, Kristina Kock Slot og Tina Nicolajsen samt Søren Gøtzshe,
konsulent i Furesø Kommune. Thure Dan Petersen havde meldt forfald.
26 af unionens medlemmer deltog i mødet.
Herefter overlod JN ordet til Kristina.
Kristina Kock Slot fortalte, at hun var nytiltrådt vicekommunaldirektør og derfor ikke
kendte de fremmødte, hvorfor mødedeltagerne hver især præsenterede sig.
Herefter fortalte Kristina om den politiske baggrund for opsigelsen af driftsaftalerne.
BUDGETAFTALE 2019 - 22
Kommunalbestyrelsen havde den 25. september 2018 indgået en budgetaftale for
2019-2022. Aftaleparterne var enige om, at der skulle afsættes flere penge til anlæg og
renovering, infrastruktur m.v. Det skulle ske gennem omprioritering, hvor der flyttes
penge fra den løbende drift til anlægsinvesteringer m.v. Omprioriteringen vil af nogle
kunne mærkes som besparelser og forringelser og af andre – de som får - som
forbedringer. Der blev vedtaget samlet vedtaget omprioriteringer i 2019 for 17,1 mio.
kr. ud af et budget på 1,6 mia. kr., svarende til 1,1 %.
En af omprioriteringerne var en harmonisering af driftsaftalerne med foreningerne,
samtidig med at der skal realiseres en besparelse på 150.000,- kr. årligt.
Det er Udvalget for Kultur og Fritid (UKF), der skal udmønte denne aktivitet. På
udvalgsmødet den 5. december 2018 gik de i gang med opgaven.
Besparelsen i 2019 klares ved finansiering af et mindreforbrug på lokaletilskud i 2018,
der blev overført til 2019.
En overordnet plan for harmonisering af driftstilskuddene blev godkendt.
Planen skal træde i kraft fra 1. januar 2020.
For nærværende er forvaltningen ved at skabe sig et overblik over de driftsaftaler der
er indgået med foreningerne. Antallet af driftsaftaler er omkring 40. Aftalerne er vidst
forskellige, idet driftsaftalerne mange gange har rod i de gamle kommuner
(Bramsnæs, Hvalsø og Lejre) fra før kommunesammenlægningen, med de særkender
der var praksis i de enkelte kommuner.
Dette forløb er ikke tilendebragt endnu, men nært forestående.
Herefter skal forvaltningen foretage en nærmere analyse for at komme med forslag til
en eller flere modeller for harmonisering samt foreslå hvordan en
omkostningsreduktion kan finde sted.
UKF har vedtaget, at harmoniseringen skal ske under hensyntagen til
- at sikre, at beregning af driftstilskud sker på kendte, lige vilkår
- at sikre, at det fortsatte lokale engagement i foreningslivet
- at sikre bygningerne s fortsatte værdi
- at understøtte administrativ effektivitet i den kommunale organisation
Herefter fremsættes forslag til løsninger på harmoniseringsbehov og dialog med
interessenter. I den fase vil Folkeoplysningsudvalget og foreningerne blive inddraget i
løsningsforslagene, der skal danne grundlag for indgåelse af de nye aftaler.
Nye aftaler regnes indgået sidst på året.
Der blev løbende under redegørelsen åbnet for spørgsmål fra salen, som Kristina
beredvilligt besvarende på bedste vis.
Forsamlingen var tilfreds med den givne redegørelse, hvorefter man gik over til punkt
3.

Ad 3.

Søren Gøtzshe oplyste, at han havde skrevet den gældende Folkeoplysningslov,
hvorfor han naturligt havde et særdeles indgående kendskab til lovens indhold og de
overvejelser, der lå bag.

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der skal give rammerne for, at børn, unge og
voksne kan etablere og tage del i folkeoplysende virksomhed.
Selv om lovens tekst er klar, foreligger der i mange tilfælde fortolkningsmuligheder,
ligesom tilskud kan vurderes forskelligt.
Søren gennemgik i hovedtræk lovens indhold og de muligheder der lå i den.
Han kunne konstatere, at Lejre Kommune kun lige opfyldte lovens krav til tilskud, og
visse steder ikke helt levede op til lovens krav. Dette var ikke usædvanligt. I
Københavns Kommunen var mange tilskudsmuligheder baseret på valg truffet før
Folkeoplysningslovens tilblivelse. Det var naturligt, at det skulle respekteres, at
rammerne var forskellige med de kommunale særegenheder, der var fra kommune til
kommune. Lejre Kommune er en landkommune med 40 landsbyer. Det giver naturligt
sine udfordringer i forhold til bykommuner.
Lejre Kommune havde ifølge Søren, en meget stor del selvforvaltning, som ikke sås i
andre tilsvarende kommuner. Kommunen havde også et højt aktivitetsniveau i forhold
til andre tilsvarende kommuner.
Sørens råd var, at man gik ind i forhandlingerne med kommunen med åbenhed og
realisme, så der kunne opnås de for klubberne bedste løsninger under de givne
omstændigheder.
Igen var der løbende stor spørgelyst fra salen. Søren besvarede de rejste spørgsmål på
bedste vis.
Ad 4.

Dialogen med klubberne var, som mødet skred frem, taget under de fremførte indlæg.
JN takkede indlægsholderne for deres imødekommenhed over for salen, så spørgsmål
løbende var blevet besvarende som de dukkede op i forbindelse med indlæggene.

Ad 5.

Eventuelt.
Der var ingen indlæg under dette punkt.
JN rundede af med at takke for et positivt, konstruktivt møde med gode, engagerede
indlæg fra panelet.

Referent
Jens Nielsen
Næstformand i Lejre Idrætsunion.

