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Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Antallet af betalingsfri måneder for forældrebetaling på klubområdet reduceres fra 2 til 1,
hvilket betyder en forventet merindtægt.
2. Status
Klubområdet omfatter 9 fritids- og dagklubber samt en crossklub, gokartklub, ungdomscafe
samt gruppeordning. Pr. 1 maj 2022 var der i alt 1.792 klubmedlemmer i hele kommunen
efter et par år, hvor medlemstallet har svinget meget grundet Corona. I forbindelse med den
forventede stigningen i befolkningstallet i Høje-Taastrup Kommune, forventes der en stigning
i antallet af klubmedlemmer i budgetperioden.
3. Ændringsforslag
Forældre til børn og unge i klub er på nuværende tidspunkt fritaget for at betale takst på
klubområdet i juli og august måned. Klubberne holder 1 uges sommerferielukket i juli måned,
og holder åbent i hele august. Det foreslås, at antallet af betalingsfri måneder fra og med
2023 reduceres fra 2 til 1, så der fremover også betales klubtakst i august.
På klubområdet opkræves der i udgangspunktet takst for 20 procent af områdets
bruttodriftsudgifter. For fritidsklubmedlemmer betales der i den forbindelse ’fuld’ takst, hvor
der henholdsvis for junior- og aftenklubmedlemmer – samt medlemmer af Cross- og
Gokartklubben – betales reduceret takst. Dette følger af den politiske vedtagelse af den
nuværende klubstruktur fra 2017. Med en ekstra betalingsmåned holder takstopkrævningen
sig fortsat under de 25 procent, som der maksimalt må opkræves, jf. dagtilbudsloven.
4. Konsekvens
De fleste familier holder sommerferie i juli måned. Derfor benytter de fleste klubmedlemmer
sig også af deres klubtilbud, når de er tilbage fra sommerferie i august. Derfor kan der være
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en vis resonans i, at forældre ikke skal fritages for betaling i august, hvor deres børn igen
bruger klubtilbuddet i normal kadence.
Forslaget kan have den konsekvens, at flere klubmedlemmer vil melde sig ud af deres
klubtilbud – både på kort og langt sigt.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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