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1. M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2013
Sagstype: Åben
Type:
Fritid- og Kulturudvalget M
Sagsnr.: 13/267

Bilag:
1 Åben Orientering om halvårlig statistikrapport over kriminelle aktiviteter

122020/13

2 Åben Ændring i Frivilligcenterets vedtægter

118908/13

3 Åben Nøgletalsrapport 2013

114637/13

4 Åben Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013

125228/13

2

Fritids- og Kulturudvalget
6. juni 2013

2. A - Referat fra Fritids- og Kulturudvalgets bygningssyn 17.04.13
- FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget A
Sagsnr.: 13/6451

Sagsfremstilling
Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter fra administrationen var på bygningssyn
17.04.13, hvor udvalget besøgte forskellige foreningers faste foreningslokaler og omklædningsfaciliteter.
Referat fra udvalgets bygningssyn er vedlagt til drøftelse og godkendelse i udvalget.
Som tak for foreningernes bistand, råd og forslag på udvalgets rundtur vil administrationen
sende et takkebrev til foreningerne, som stillede tid og mandskab til rådighed under udvalgets
besøg.
De forskellige inputs fra udvalgets bygningssyn vil indgå i administrationens videre arbejde og
dialog med foreningerne.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller at referat fra Fritids- og Kulturudvalgets bygningssyn 17.04.13 tages til efterretning.
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Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Godkendt.

Bilag:
1 Åben Fritid og Kultur Udvalgets bygningssyn 2013

73191/13

2 Åben Referat af FKU's bygningssyn 2013.

100349/13
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3. I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU
Sagstype: Åben
Type:
FKU, SSU, ISU og AMU I
Sagsnr.: 12/10973

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og
Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme. Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1.
Byrådet besluttede at:
1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år,
som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at
varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet
dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr.
årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt
ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.
Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet´s
satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen
udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr.
til etablering af mentorkorps.
Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København,
Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr.
til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det ansøgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod
er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatorer,
unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som HøjeTaastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke
havde fået eksterne midler.
Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodeller besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog.
Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med
både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikalisering.
SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer
derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integrationsministeriet.
Mentorprojektet var i den oprindelige projektansøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måneders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af
2015) efter Social- og Integrationsministeriet indstilling.
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Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune,
idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets
indsatsområder.
Økonomi
Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet,
for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.
Udgiftstype
Overordnet koordinator
Koordinatorer
I alt aflønning
Event/aktiviteter
Kommunikation
Transport
Honorarer
Diverse (administration, revision mv.)
Samlet udgift

2013
36.000
160.000
196.000
143.000
30.000
10.000
20.000
5.000
404.000

2014
37.000
160.000
197.000
143.000
30.000
10.000
20.000
5.000
405.000

2015
37.000
160.000
197.000
143.000
30.000
10.000
20.000
5.000
405.000

I alt
110.000
480.000
590.000
429.000
90.000
30.000
60.000
15.000
1.214.000

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSPmedarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer at projekt ”Mentor-, rollemodel- og forældreindsats” kan realiseres
indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til,
varetages af Social- og Integrationsministeriet.
Derudover vurderer administrationen at projekt ”Mentor-, rollemodel- og forældreindsats” understøtter SSP´s igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen
er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at
forebygge radikalisering, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radikalisering er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler
Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.
SSP´s kendskab til radikalisering i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse
af det forebyggende arbejde af radikalisering. Besluttes det at Høje-Taastrup Kommune ikke
skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for
at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og
forældreindsatsen.
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Indstilling
Administrationen anbefaler,
1. At det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages
til efterretning.
2. At der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr.
år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
3. At der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr.
år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Anbefalet.

Bilag:
1 Åben Projektbeskrivelse - Mentorordning

116776/12
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4. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Fritids og Kulturudvalget - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/9478

Sagsfremstilling
Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Udvalgets økonomiske resultat
I tabel 1 fremgår Fritids og Kulturudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.
Tabel 1: Resultat for Fritids og Kulturudvalget 2013 – netto mio. kr.
Politikområde

Korrigeret
budget pr.
01.01.13

Korrigeret
budget Pr.
30.04.13

Forbrug
pr.
30.04.13

Forventet
regnskab
2013

Afv. i fht.
korrigeret
budget1

7.70 Fritid

32,0

32,2

11,9

32,2

0,0

7.71 Kultur

43,5

44,9

15,9

44,7

-0,2

I alt

75,5

77,1

27,8

76,9

-0,2

- heraf inden for servicerammen

75,5

77,1

27,8

76,9

-0,2

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.
Budgetændringer fra 01-01.2013 til korrigeret budget 30-04-2013
Fritids- og Kulturudvalgets budget er forøget med 1,6 mio. kr. fra 01-01-13 til 30.04.13, hvilket primært skyldes en positiv tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. projekt HOPE, en negativ
tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med KTO-forliget og en positiv tillægsbevilling på
0,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2012-2013.
Det forventede regnskab for Fritids og Kulturudvalg
Det forventede regnskab for 2013 udgør 76,9 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013.
Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2013 skyldes i
hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:
· 2. tekniske budgetjustering, der flytter budget vedr. skatter, afgifter og forsikringer fra
Fritids- og Kulturudvalget (bevilling 770 og 771) til Økonomiudvalget (bevilling 222).
Tekniske budgetjusteringer
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Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Fritid og Kulturudvalget område i
2013 på -0,6 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende
tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Tekniske budgetjusteringer inden for FKU

116074/13
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5. I - Taastrup Idræts Center ansøgning om lån til renovering af
Halgulv - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/11210

Sagsfremstilling
Taastrup Idræts Center (TIC) ansøger om lån til finansiering af nyt gulv i hal C i Taastrup
Idræts Haller.
Baggrunden for denne ansøgning er at hallens nuværende gulv, der er cirka 20 år gammelt, nu
er i en stand hvor gulvet akut skal renoveres eller udskiftes for at det forsvarligt kan bruges til
idrætsaktiviteter (fra august 2013).
TIC og deres rådgivere vurderer, at en renovering ikke vil kunne udføres med garanti for at
gulvet ikke skal renoveres igen året efter, hvorfor det anbefales at udskifte gulvet. En renovering vil koste cirka 0,3 mio. kr. inkl. moms i 2013.
TIC og deres rådgivere anslår, at en udskiftning af gulvet vil koste ca. 1,2 mio. kr. inkl. moms,
heraf er TIC i stand til selv at finansiere 0,3 mio. kr., hvorfor der ansøges om lån af 0,9 mio.
kr., med en tilbagebetalingstid på 3 år (2014-2017).
Økonomi
Af TIC regnskab for 2012 fremgår at den likvide beholdning er 3,4 mio. kr., og den kortfristede
gæld 3,9 mio. kr. (som blandt andet er forudbetaling på 2,4 mio. kr. fra Høje-Taastrup Kommune HTK), hvilket betyder at TIC reelt har negativ likviditet, og derfor antages det, at de ikke
kan afholde udgiften indenfor egen økonomiske ramme.
Dermed er der to muligheder:
A. Lån hos ekstern långiver, hvilket kræver fri låneramme i 2013 hos HTK, hvilket ikke er
tilfældet, hvorfor HTK skal deponere et beløb identisk med den garanti der gives.
B. Tilskud fra HTK, hvilket betyder at kommunen finansierer fra kassebeholdningen.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer at TIC ikke er i stand til at løfte denne akutte opgave indenfor deres
egen økonomiske ramme.
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Indstilling
Administrationen anbefaler, at Byrådet yder TIC ekstraordinært tilskud i 2013, svarende til prisen på et nyt gulv, fratrukket 0,3 mio. kr., dog op til maksimum 0,9 mio. kr. Tilskuddet finansieres af kommunens kassebeholdning. I perioden 2014-17 reduceres tilskuddet til TIC årligt
med en tredjedel af det ekstra kommunale tilskud.
Det er en yderligere betingelse for det ekstra kommunale tilskud i 2013, at TIC redegør for
hvordan det årlige ”afdrag” (nedsættelse af tilskud) finansieres.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Ansøgning fra TIC vedr. nyt halgulv 2013 Hal C

122204/13
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6. I - Kroppedal Museum budgetforslag 2014-17 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/10198

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden
2014-2017 til museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.
Høje-Taastrup Kommunes årlige samlet driftstilskud til museet består af henholdsvis tilskud til
Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv samt et tilskud til selve museet på Kroppedals Allé.
Sidstnævnte tilskud finansieres via museets opsparede amortisationsmidler, som har til formål
at imødekomme renter ved museets eventuelle optagelse af lån.
Byrådet godkendte i budget 2012 at Kroppedal Museum må anvende 519.000 kr. årligt af de
opsparede amortisationsmidler (2012-priser, plus P/L fremskrivning) frem til 2015, hvor amortisationsmidlerne forventes at være opbrugt. Derudover godkendte byrådet 29-01-13, at museet må anvende 1,1 mio. kr. af amortiseringsmidlerne til vedligeholdelsesarbejder, medens
frigivelse til modernisering af museets indendørsfaciliteter på 1,2 mio. kr. afventer bestyrelsens
forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortiseringsmidler.
Kroppedal Museums samlede ansøgte budget 2014-2017:
Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og
Blaakildegard
Driftstilskud fra Høje-Taastrup (amortiserede midler til 2015 samt ansøgning om kommunens videreførelse af tilskuddet efter
2015 og fremadrettet)
Samlet ansøgt driftstilskud fra HøjeTaastrup Kommune:

B2013

B2014

Bo2015

Bo2016

Bo2017

880

884

884

884

884

519

519

519

519

519

1.399

1.403

1.403

1.403

1.403

Budgetforslaget for 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i Kroppedal Museums arbejdsplan
2011-2014 og aftalerne med Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.
Ved udarbejdelsen af budgettet for 2014 er lønningerne lønreguleret med 1% i forhold til lønniveauet i 2013. Driftsomkostningerne er prisreguleret med 1,6 % i forhold til niveau 2013,
svarende til den generelle PL-værdi, der anvendes på det kommunale område. Budgetterne for
overslagsårene er fastsat med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2014.
For overslagsårene 2016 og 2017 er der indarbejdet et kommunalt tilskud – udover tilskuddet
til arkivdrift – på 519.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune svarende til tilskuddet fra de amortiserede midler i 2014 og 2015.
Oversigt over museets budgetterede indtægter og omkostninger i 2014 er vedlagt i bilag.
Revisionen af museumsloven medfører, at museets ikke-statslige tilskud skal udgøre minimum
2 mio. kr. årligt for at opretholde statsanerkendelsen og udløse et statsligt driftstilskud. I brev
af 31-01-13 meddeler Kulturstyrelsen, at museet fremover vil modtage et statstilskud på
mindst 1 mio. k. årligt som statsanerkendt museum. Herudover vil museet som hidtil modtage
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et driftstilskud på 4 mio. kr., svarende til det hidtidige amtstilskud. Dette tilskud vil fremover
blive indregnet i de ikke-statslige tilskud, hvorfor minimumskravet om ikke-statslige tilskud på
2 mio. kr. fortsat opfyldes, selvom driftstilskuddet fra de amortiserede midler bortfalder.
Ovenstående baserer sig på oplysninger fra Kulturstyrelsen. Der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse om forholdet.
Ved bortfald af de kommunale driftstilskud skal driften tilpasses, og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner skal, hvis der ønskes ydelser, i lighed med andre ikke-tilskudsgivende kommuner betale for ydelserne.
Bestyrelsen håber imidlertid, at Høje-Taastrup og Albertslund som stifterkommuner vil fortsætte som tilskudskommuner også efter 2015 – set i lyset af de mange aktiviteter, som museet
tilbyder borgerne og de mange aktiviteter, som igangsættes med henblik på en yderligere indsats og kvalificering af museets arbejde, jfr. den politiske styregruppes arbejde med kommissoriet for Kroppedal Museum.
Økonomi
Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag afsat tilskud til Byhistorisk Samling og Blaakildegård, dog bemærkes, at der i forhold til ovenstående tal kan opstå mindre afvigelser når
pris- og lønskøn for budgetperioden bliver indarbejdet.
Der er ikke afsat budget i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag til yderligere tilskud til
Kroppedal Museum fra 2016 og fremefter, når amortisationsmidlerne udløber.
De amortiserede midler, som forbruges som ekstra tilskud vil udløbe ultimo 2015 eller primo
2016, alt efter pris- og lønskøn.
Oversigt over amortiserede midler, med udgangspunkt i Kroppedal Museums
Budget Saldo
budget.
Saldo regnskab 2012
4.968
Driftstilskud 2013, driftstilskud plus tilførsel fra driften
820 4.148
Anlægstilskud 2013, vedligehold og renovering af bygninger
1.062 3.086
Anlægstilskud 2013, modernisering og renovering af publikumsfaciliteter
1.007 2.079
Anlægstilskud 2013, reorganisering og digitalisering af formidlingsfaciliteter
230 1.849
Driftstilskud 2014, driftstilskud plus tilførsel fra driften
821 1.018
Driftstilskud 2015, driftstilskud plus tilførsel fra driften
821
207
Driftstilskud 2016, driftstilskud plus tilførsel fra driften
207
0
Hvert år tilføres amortisationssaldoen 10.000 kr. fra driften iht. Kroppedal Museums opgørelse.
Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner har igennem flere år bedt bestyrelsen om en redegørelse for den årlige forrentning af de hensatte amortiseringsmidler. Anledningen hertil er, at kommunerne har stillet sig undrende overfor de årlige forholdsvis lave renteindtægter ved de opsparede amortiseringsmidler, og som museet har begrundet ved bankens
lave forretning af midlerne.
Administrationerne har imidlertid erfaret, at museet igennem årene har haft praksis for at anvende amortisationsmidlerne som kassekredit i forbindelse med anlægsarbejder, hvorfor en høj
forretning af de samlede opsparede amortisationsmidler, derfor ikke har været til stede. Administrationerne henviser til bemærkningerne til konto 72 renter, hvoraf det fremgår at amortisationsmidlerne har været brugt som kassekredit, og at amortisationsmidlerne således ikke figurer som en fast sum der forrentes p.a., men som en variabel sum der forrentes pr. dag.
I budgetforslaget fremgår det, at amortisationsmidlerne er ved at være opbrugt, og at museet
nu er nødt til at budgettere med renteudgifter til en kassekredit, en post der ikke er set tidlige-
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re. De politiske intentioner med at amortisationsmidlerne skulle forrentes således at købekraften vil blive opretholdt, er derved ikke længere eksisterende idet købekraften qua manglende
forrentning er blevet udhulet igennem årene.
Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommunerne har påpeget overfor bestyrelsen, at den anvendte praksis med at anvende amortiseringsmidlerne som kassekredit ikke
stemmer overens med de politiske intentioner med amortiseringsmidlerne. Bestyrelsen har taget kommunernes henstilling til efterretning og vil fremover ansøge byrådet og kommunalbestyrelsen om anvendelsen af amortiseringsmidlerne til formål, som ligger udover de gældende
aftaler med museet og kommunerne.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at det af bestyrelsen fremsendte budget 2014-2017 er i overensstemmelse med museets arbejdsplan 2011-2014 samt museets budgetaftaler med HøjeTaastrup og Albertslund Kommuner.
Derudover vurderer administrationen, at bestyrelsens forslag om videreførelse af HøjeTaastrup Kommunes nuværende driftstilskud (amortiseringsmidler) på 519.000 kr. fra 2016 og
frem, bør:
1. afvente det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.
2. afvente bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift uden forbrug af amortiseringsmidler
3. afvente resultatet af det nye byråds drøftelser med bestyrelsen om museets ydelser til
kommunens borgere, såfremt byrådet vælger ikke at videreføre det nuværende årlige
amortiseringstilskud på 519.000 kr. efter 2016. Drøftelserne om museets fremtidige
servicering af kommunens borgere bør naturligt knyttes sammen med kommunens årlige tilskud på 884.000 kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv.
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Indstilling
Administrationen anbefaler,
1. at der i henhold til Kroppedal Museums budgetforslag 2014-2017 ydes tilskud til Byhistorisk Samling og Blaakildegård, efter bestående aftale eller til denne ændres.
2. at der ydes tilskud fra amortisationsmidlerne indtil saldoen er nul, hvilket vil sige ultimo
2015 eller primo 2016.
3. at bestyrelsen ansøger Høje-Taastrup og Albertslund kommuner om anvendelsen af de
hensatte amortiseringsmidler, til formål som ligger udover de aftaler der indgået mellem museet og tilskudskommunerne.
4. at byrådet afventer bestyrelsens forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift uden forbrug af amortiseringsmidler
5. at beslutning om videreførelse af driftstilskud (amortiseringstilskud) efter 2016 afventer
det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.
6. at såfremt det nye byråd vælger ikke at videreføre kommunens årlige tilskud på
519.000 kr. (amortiseringsmidler) efter 2016, skal drøftelser om museets fremtidige
servicering af kommunens borgere knyttes op på kommunens årlige tilskud på 884.000
kr. til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegård arkiv.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Indstilling budget 2014 for Kroppedal Museum 01052013

111830/13

2 Åben brev om fremtidig drift version 01052013

111829/13
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7. I - Fremtidsplan for Thorstårnet - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/27762

Sagsfremstilling
Baggrund
I december 2012 meddelte administrationen om budget vedrørende renovering af Thorstårnet.
Der er registreret betonskader og brandskader på tårnet, som nødvendiggør, at der foretages
en større renovering af tårnet.
Skadernes omfang
På baggrund af en rapport over omfanget af betonskader på tårnet fra 2011 har administrationen indhentet et tilbud på udbedring af skaderne til en samlet udgift på 500.000 kr. Udover
betonskaderne er der sket en brandskade på Thorstårnets kuppel i april 2012. Administrationen har fået bekræftet, at forsikringsselskabet dækker denne udgift, som det koster at genskabe kuplen. Men udgifter til opsætning af kuplen forventes kommunen at skulle dække.
Økonomi
I 2013 har byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af
Thorstårnet. Administrationen søgte Statens Kunstfond om støtte til renoveringen men fik afslag med den begrundelse, at kunstfonden primært støtter udvikling og realisering af en kunstopgave et sted frem for renovering. I forbindelse med afslaget modtog administrationen råd og
vejledning til det videre forløb omkring Thorstårnet.
Dialog med Kulturelt Samråd
Administrationen har bedt Kulturelt Samråd om en udtalelse om Thorstårnets betydning i
kommunen. Kulturelt Samråd anbefaler en renovering af tårnet og udtaler følgende:
”Thorstårnet er en central del af byggeriet omkring Høje-Taastrup station og de 4 bydele Nørreby, Sønderby, Østerby og Vesterby – Torstorp. Da det blev opført, var det en enestående
skulptur. Senere har den vel også lånt lidt ”stjernestøv” fra Dronningens gobeliner, som alle er
enige om, at Bjørn Nørgaard har udført til perfektion.”
Kulturelt Samråd har desuden bedt om et skriftligt bidrag fra Knud Anker Iversen (nabo til
Thorstårnet). Han udtaler følgende:
”Thorstårnet er et centralt vartegn for Høje Taastrup bydelen. En vigtig del af områdets identitet. Det er et kendemærke som er god at tage bestik af for vore gæster. Vi der bor omkring
tårnet vil næppe kunne forestille os et torv uden vores tårn, og ser med en stigende grad af
utålmodighed frem til at det bliver udbedret.
Tårnet er også en attraktion for de turister der kommer omkring torvet. I sommerhalvåret går
der næsten ikke en dag hvor vi ikke ser turister – primært fra First Hotel – som kommer omkring med deres kamera og lader sig fotografere foran det unikke kunstværk, som vil stå sig
meget bedre – i turistsæsonen – hvis der igen kom lys i toppen.”
Tidsplan
Administrationen opstiller to modeller for tids- og procesplaner vedrørende Thorstårnet og anbefaler, at model 1 følges.
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Model 1:
I samarbejde med Kulturelt Samråd vil administrationen igangsætte fundraising til renovering
af Thorstårnet. Administrationen foreslår følgende tids- og procesplan:
Juni-december 2013: fundraising.
Januar 2014-: Renovering af Thorstårnet. Det sker under forudsætning af, at den kommunale
bevilling kan overføres fra 2013 til 2014.
Såfremt der ikke opnås ekstern finansiering i 2013 behandles renoveringssagen igen primo
2014.
Model 2:
Der søges ingen eksterne midler, og der igangsættes en nedrivningsplan af Thorstårnet.

Økonomi
I 2013 har Byrådet afsat 221.959 kr. til vedligeholdelse af kunst, herunder renovering af
Thorstårnet. Tilbud på udbedring af betonskader på tårnet koster 500.000 kr. Dertil kommer
omkostninger forbundet med opsætning af kuppel i tårnet.

Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Høje-Taastrup kommunes kulturpolitik, herunder temaet om kunst og kulturarv i det offentlige
rum.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at Thorstårnet er et anerkendt og unikt værk, som ved dets placering på Høje-Taastrup Torv, indgår i en arkitektonisk helhed. Tårnet har en særlig betydning
for kommunens borgere og er en attraktion for turister Der bør derfor igangsættes en fundraising i 2013 med henblik på at få tårnet renoveret. Administrationen forventer, at der skal
fundraises et beløb på omkring 300.000 kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der afsættes 221.959 kr. fra kunstvedligeholdelsespuljen til renovering af Thorstårnet
2. Der igangsættes fundraising til renovering af Thorstårnet i samarbejde med Kulturelt Samråd.
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Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2013
Anbefales.
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8. I - Drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup Kommune - FKU LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/11327
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