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1. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for
2012
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/15971

Sagsfremstilling
Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der
skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på
disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.
I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på fritids- og kulturområdet for
2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.
Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med
henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.
Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttes og offentliggøres. I forbindelse med
en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012
fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og
kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og
kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.
Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Fritids- og Kulturområdet 2012
Kvalitetskontrakt: Kultur
Betegnelse/ overskrift

Tema/overordne
t målsætning

Mål

Veje til målet

Status på
arbejdet
med målene

1. Etablering af bibliotek

Det samlede
biblioteksvæsen
skal forbedres
blandt andet
ved etablering
af et nyt bibliotek i vest (Hedehusene)

Etablering af
bibliotek, som
er i synergi
med det omgivende miljø og
dynamo i byudviklingen og
områdefornyelsen i Hedehusene.

Indarbejdes som
en del af skitseprojektet i forbindelse
med Områdefornyelsen i Hedehusene.

Der er nedsat en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra
forvaltning
og bibliotek.
Der har været afholdt 23 møder

Der skabes nye
rammer for
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biblioteksbrugere.
Biblioteket er
etableret inden
udgangen af
2013.

Betegnelse/ overskrift

Tema/overordne
t målsætning

Mål

Veje til målet

Status på
arbejdet
med målene

2. Etablering af
Kultur- og Uddannelses-hus

Etablering af
Kultur- og Uddannelseshus i
lokalerne på
Parkskolen inden udgangen af
2013, men henblik på at understøtte en aktiv
ungdomskultur
og flere unge i
uddannelse

Der afholdes
mindst 2 dialogmøder med
interessenter
med henblik på
udarbejdelse af
en vision for
det nye Kulturog Uddannelseshus

Brugerdreven innovationsproces
med interessenter
om vision for det
nye Kultur- og Uddannelseshus

Byrådet behandler i efteråret 2012
sag om etablering af huset, det afgøres om det
skal etableres og i givet
fald i hvilken
form.

3. Ny kulturpolitik

Udarbejdelse og
implementering
af ny kulturpolitik

Der afholdes
minimum 3
temamøder om
kulturpolitik

Der inviteres en
bred kreds af interessenter til temamøder om kulturpolitik, herunder
unge i aldersgruppen 14-30 år.

Kulturpolitikken forelægges Byrådet i
september
2012 til endelig godkendelse efter endt høring.

4. Kulturaftale
2012-2015: KulturMetropolØresund

Høje-Taastrup
Kommune indgår i et samarbejde med
kommunerne i
Region Hovedstaden om udvikling og igangsættelse af 10
projekter med
henblik på at
udnytte eksisterende ressourcer og kvalificere kulturområ-

Samarbejdet
med vil have
stor betydning
for HøjeTaastrup
Kommunes arbejde med kulturpolitikken.

KulturMetropolØresund er organiseret
med en politisk
styregruppe, en
administrativ styregruppe, en partnergruppe og et
fælles sekretariat.
Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder. Projektlederne
udgør en samlet
koordineringsgruppe, der jævnligt
mødes med sekre-
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det.

tariatet.

Kvalitetskontrakt: Idræt
Betegnelse/overskrift

Tema/overordn
et målsætning

Mål

Veje til målet

Status på arbejdet med målene

1. Det skal være
nemmere at være idrætsforening i HøjeTaastrup Kommune.

Foreningerne
skal opleve, at
det bliver lettere at drive
en forening.
De formelle
regler og aftaler skal gradvist forenkles
og digitaliseret
i højst mulige
omfang. Diverse terminer
og deadlines
skal koordineres og placeres i et årshjul
for at skabe
overblik for
foreningslederne.

En samlet foreningsportal skal
udarbejdes, således at foreningerne kan finde
de relevante informationer, de
skal bruge for at
imødekomme de
krav, der er til
indrapportering
af medlemstal
og ansøgning
om diverse tilskud.

Arbejde med foreningsportalen er
igangsat. Det er et
stort og tidskrævende arbejde,
som forventes afsluttet inden udgangen af 2012.

Arbejdet med
foreningsportalen
er fortsat i gang
og vil strække
sig et stykke ind i
2013

En revision af
timefordelingsreglerne skal
gennemføres i
samarbejde med
Idrættens Samråd og idrætslivet.

Revisionen af
timefordelingsreglerne er igangsat
og skal i høring
hen over sommeren. Den forventes
færdiggjort ultimo
2011.

De nye timefordelingsregler
blev færdiggjort
ultimo 2011. Den
første fordeling
med de nye regler er gennemført
og Idrættens
Samråd og Fritid
og kultur har efterfølgende lavet
en mindre gennemskrivning af
timefordelingsreglerne.
Foreningerne har
ytret stor tilfredshed med de
nye timefordelingsregler

En revision af
foreningernes
terminer og
deadline skal

Revisionen af foreningernes terminer hænger delvist
sammen med ar-

Revisionen af
foreningernes
terminer er gennemført. Termi-
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2. Tilbud målrettet større
børn/unge og
voksne

Vi vil i samarbejde med nye
og etablerede
foreninger
etablere tilbud
målrettet større børn/unge
og voksne.

gennemføres og
koordineres og
placeres i et
årshjul.

bejdet med timefordelingsreglerne
og vil først kunne
falde helt på plads
efter at timefordelingsreglerne er
fastlagt.

nerne er skrevet
sammen med
timefordelingsreglerne i forbindelse med den
mindre gennemskrivning af fordelingsreglerne,
der har fundet
sted august/september
2012.

I første omgang
vil der blive
iværksat aktiviteter målrettet
målgrupperne:
a) teenagere i
alderen 16-19,
b) voksne mænd
35 år og ældre.

I samarbejde mellem de involverede
idrætsforeninger
og gymnasiet beskrives projektet
mere detaljeret.
Roller og ansvar
beskrives. Det forventes at Folkeoplysningsudvalgets
Udviklingspulje vil
støtte projektet
økonomisk.

Projektet for
teenagere i alderen 16-19 år er
gennemført i
samarbejde med
Høje-Taastrup
gymnasium. Det
viste sig at være
en stor opgave at
få aldersgruppen
til at dyrke foreningsidræt. Delen med basketball blev en rimelig succes, mens
volleyball måtte
opgives hurtigt.

I samarbejde med
de to lokale cykelklubber: Hedehusene-Fløng Cykelklub og TIK motionscykling etableres der for-træning
til Ritter Classic for
alle cykelglade i
kommunen uanset
niveau. Helt konkret vil der være

Begge projekter
var store successer. Foreningerne
har været meget
tilfredse og oplevet at få nye
medlemmer. De
borgere der ikke
får var foreningsaktive,
ytrede generelt
tilfredshed med

Etablering af
idrætsaktiviteter
på HøjeTaastrup Gymnasium i samarbejde med relevante idrætsforeninger og gymnasiet. I første
omgang fokuseres på basketball
og volleyball,
som begge har
en stærk appeal
til aldersgruppen. Senere kan
der evt. udvides
med andre
idrætsgrene.
I forbindelse
med afholdelsen
af VM i landevejscykling i København september 2011 og
kåringen af København som
Bike City 2011,
er der et særligt
fokus på netop
landevejscyk-
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3. Stærkt træningsmiljø i de
foreninger der
er med i kommunens elitesatsning.

Der skal etableres et stærkt
træningsmiljø i
de foreninger
der er med i
kommunens
elitesatsning.

ling. HøjeTaastrup kommune er medarrangør at cykelløbet Ritter Classic, der afvikles
21. August.
Begge dele ønskes udnyttet i
form af at få flere borgere ’ud
på landevejen’.

ruter på 3 niveauer projekterne.
med afgang hver
søndag fra henholdsvis Hedehusene og Taastrup.
Aktiviteten er for
alle, men forventes
at have en særlig
appeal til mænd
fra 35 år og op
efter. Folkeoplysningsudvalgets
Udviklingspulje har
bevilliget penge til
projektet.

Arbejde for at få
etableret en
idrætsskole med
et talentspor for
særligt målrettede elever, som
at dyrke eliteidræt.

I forhold til etablering af en idrætsskole med et talentspor kan udsigterne vise sig at
være længere end
2012. Men der er
en række skoler,
der er interesserede i at blive
idrætsskole og en
række foreninger
har efterhånden en
større og større del
af deres udøvere,
som træner meget
i en tidlig alder og
derfor har behøv
for at have en skole, der bakker særligt op om eliteidræt. Eliteidrætsbestyrelsen arbejder på flere fronter
på at undersøge
mulighederne.

Dette arbejde er
ikke lykkedes i
2012. Der arbejdes på at derfra
skoleåret
2013/2014 for
alvor vil komme
gang i projektet.

Skabe mulighed
for at etablere
bedre træningsrammer for de
idrætsgrene, der
er med i elitesatsningen. Her
tænkes i første
omgang på
kvantiteten, altså at udøverne
får adgang til

De nye timerfordelingsregler forventes at kunne være
med til at skabe
bedre rammer for
foreninger med
højt aktivitetsniveau, herunder
eliteklubberne.

Denne del er lykkedes. Eliteklubberne fik stort
set al den ekstra
træningstid, som
de søgte om sig.
Dette kunne ikke
være sket med
de tidligere timefordelingsregler.
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tilstrækkeligt
med træningstid
for at kunne
dygtiggøre sig
og nå målene.
At kvalificere
træningen gennem efter- og
videreuddannelse af primært
talent- og elitetrænerne. Og
sekundært udøverne. Her
tænkes gennemførsel af lokale
kurser og temamøder om
tværgående emner som f.eks.
mental træning,
life skills (for
udøverne) m.m.

I samarbejde med
eliteklubberne skal
de emner og temaer der skal fokuseres på udvælges og prioriteres.

Det er i 2012
gennemført projekter med ernæring og eliteidræt.

Målsætninger for Fritids- og Kulturudvalgets område 2013
Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Fritids- og Kulturudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:
Kultur
Betegnelse/

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

Det samlede biblioteksvæsen skal
forbedres blandt
andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehusene)

Etablering af bibliotek, som er i synergi med det
omgivende miljø
og dynamo i byudviklingen og
områdefornyelsen
i Hedehusene.

Indarbejdes som en del af skitseprojektet i forbindelse med
Områdefornyelsen i Hedehusene.

Overskrift
1. Etablering af
bibliotek

Der skabes nye
rammer for biblioteksbrugere.
Biblioteket er
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etableret inden
udgangen af 2013
2. Etablering af
Kultur- og Uddannelseshus

Etablering af Kultur- og U ddannelseshus i lokalerne
på Parkskolen inden udgangen af
2013, men henblik
på at understøtte
en aktiv ungdomskultur og flere unge
i uddannelse

Der afholdes
mindst 2 dialogmøder med interessenter med
henblik på udarbejdelse af en vision for det nye
Kultur- og Uddannelseshus

Brugerdreven innovationsproces
med interessenter om vision for
det nye Kultur- og Uddannelseshus

3. Ny kulturpolitik

Udarbejdelse og
implementering af
ny kulturpolitik

Der afholdes minimum 3 temamøder om kulturpolitik

Der inviteres en bred kreds af
interessenter til temamøder om
kulturpolitik, herunder unge i
aldersgruppen 14-30 år.

Samarbejdet med
vil have stor betydning for HøjeTaastrup Kommunes arbejde med
kulturpolitikken.

Der inviteres en bred kreds af
interessenter til temamøder om
kulturpolitik, herunder unge i
aldersgruppen 14-30 år.

4. Kulturaftale
2012-2015:

Høje-Taastrup
Kommune indgår i
et samarbejde med
kommunerne i Region Hovedstaden
om udvikling og
igangsættelse af 10
projekter med
henblik på at udnyt
te eksisterende
ressourcer og kvalificere kulturområdet.

KulturMetropolØresund er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en partnergruppe og et
fælles sekretariat. Hvert af kulturaftalens projekter styres af
en projektleder. Projektlederne
udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes
med sekretariatet.

Idræt
Betegnelse/overskrift

Tema/overordnet
målsætning

Mål

Veje til målet

1. Det skal være
nemmere at være
idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune.

Foreningerne skal
opleve, at det bliver
lettere at drive en
forening. De formelle regler og aftaler
skal gradvist forenkles og digitaliseret i

Arbejdet med at videreudvikle foreningsportalen til en samlet
foreningsportal skal
udarbejdes, således
at foreningerne kan
finde de relevante in-

Arbejde med foreningsportalen er
fortsattes i 2013.
HTK er blevet en del
af Dansk Idrætsforbunds ”Frikommuneprojekt”, som har
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højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines
skal koordineres og
placeres i et årshjul
for at skabe overblik
for fo reningslederne.

formationer, de skal
bruge for at imødekomme de krav, der
er til indrapportering
af medlemstal og ansøgning om diverse
tilskud.
En revision af timefordelingsreglerne
skal gennemføres i
samarbejde med
Idrættens Samråd og
idrætslivet.

2. Et øget samarbejde
mellem idrætsforeningerne og skoler,
SFO og fritids- ungdomsklubber.

Foreningerne i
kommunen skal have bedre mulighed
for at lave kvalitetstilbud til børn i skolealeren (6-16 år).
Skolerne, SFO’erne
og Fritids- ungdomsklubberne skal
involveres i dette
arbejde

Flere børn skal bevæge sig mere.
Der skal i højere grad
skabes sammenhæng
i børnenes og familiernes hverdag.

At kvalificere træningen gennem efter- og
videreuddannelse af
primært talent- og
elitetrænerne. Og sekundært udøverne.
Her tænkes gennemførsel af lokale kurser
og temamøder om
tværgående emner
som f.eks. mental
træning, life skills (for
udøverne) m.m.

fokus på at udvikle
og samle viden om
hvordan det kan blive nemmere at være
idrætsforening.
En gennemskrevet
udgave at de nye
fordelingsregler vil
danne grundlaget for
fordelingen
2013/2014. Denne
fordeling finder sted
primo 2013 og er
afsluttet senest uge
16
Der skal arbejdes op
at lave lokale modeller der passer til det
enkelte lokalområde.
Det er en stor erfaring og viden nationalt på dette område, som skal inddrages i dette arbejde.
I samarbejde med
eliteklubberne skal
de emner og temaer
der skal fokuseres
på udvælges og prioriteres.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
·
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov
nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.
·
Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at
loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet
om indberetning til portalen brugerinformation.dk

9

Fritids- og Kulturudvalget
5. september 2012

Politik/Plan
Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står
derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det
først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.
Information
Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på
www. brugerinformation.dk
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt
for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for
borgerne.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for
2013 for Fritids- og Kulturområdet godkendes.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 05-09-2012
Fraværende: Merete Scheelsbeck
Sag nr. 1
Anbefales, idet pkt. 4 i kulturafsnit om kulturaftaler udgår.
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