Byrådet 29-05-2019

Beslutning: Udbud af café i Farum Kulturhus
Sagsnr. i ESDH:
14/11467
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at caféen i Farum
Kulturhus udbydes med fortrinsret for socialøkonomisk drift.
Sagsfremstilling
Nuværende forpagter af caféen i Farum Kulturhus har opsagt sin forpagtning. Der skal derfor
annonceres efter en ny forpagter, der kan overtage driften fra den 1. august 2019 – eller hurtigst
muligt derefter.
Caféen udbydes med det primære formål at servicere kulturhusets brugere i åbningstiden og ved
særlige arrangementer. Caféen udbydes på markedsvilkår med krav om, at forpagter har
dokumenteret erfaring, næringsbevis og alkoholbevilling. Forpagtningen udbydes for en periode på
fire år med mulighed for 2 x 2 års forlængelse.
Caféen udbydes med fortrinsret for ansøgere, der er registreret som socialøkonomisk virksomhed i
henhold til lov om socialøkonomiske virksomheder. Hvis der ikke kan findes egnede kandidater,
hverken blandt socialøkonomiske virksomheder eller almindelige virksomheder, vil forpagtningen
efterfølgende blive annonceret på almindelige kommercielle vilkår.
Anbefalingen af et socialøkonomisk fokus bunder i et konkret ønske om at fremme synergier med
kommunens jobcenter til gavn for kommunens ledige og sygemeldte. En socialøkonomisk
virksomhed vil give mulighed for, at borgere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet via optræning
og/eller ansættelse på rummeligere vilkår. Endvidere bruges virksomhedens overskud til at øge den
sociale indsats internt eller til andre sociale formål.
De konkrete erfaringer fra forpagtning af caféen i Farum Kulturhus til en socialøkonomisk
virksomhed vil kunne danne baggrund for et evt. lignende udbud af caféen i Galaksen. På sigt vil
der evt. kunne arbejdes for en samdrift af de to caféer.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at den fremadrettede forpagtning vil kunne ske på samme økonomiske vilkår som
den nuværende og dermed inden for budgettet.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Forpagtningen skal overholde gældende myndighedskrav og ske på markedsvilkår.
Det videre forløb
Udbuddet af forpagtningen offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. Efter
valg af forpagter og forhandling af forpagtningsaftale forelægges denne Økonomiudvalget til
endelig godkendelse.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at
 caféen i Farum Kulturhus udbydes med fortrinsret for ansøgere, som er registreret som
socialøkonomisk virksomhed.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 07-05-2019
Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019
Anbefales.
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Beslutning i Byrådet den 29-05-2019
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