Folkeoplysningsudvalget 18-05-2022

Beslutning: Fordeling af faciliteter 2022 - 2023
Sagsnr. i ESDH:
22/6452
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal godkende den samlede fordeling af faciliteter for sæson 2022 - 2023.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget fordeler hver sæson de kommunale faciliteter til de folkeoplysende
foreninger og andre godkendte lokalelånsberettigede foreninger. Fordelingen foregår traditionelt ud
fra de af Byrådet godkendte lokalefordelingsretningslinjer. De seneste fordelinger har dog adskilt
sig herfra grundet Corona-pandemien.
Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2021, at foreningerne som udgangspunkt fik
mulighed for at genansøge de tildelte tider fra indeværende sæson 2021 - 2022. Herefter har
foreningerne haft mulighed for at søge resttider og eventuelle konflikter blev behandlet af
fordelingsudvalget (udvalg nedsat af FOU).
De godkendte retningslinjer for fordelingen af lokaler fremgår her:
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=84
Den endelige sæsonfordeling for sæson 2022 - 2023 ligger til gennemgang i kommunes
lokalebookingsystem på www.aktivfuresoe.dk
Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i december 2021, at fordelingsudvalget specifikt
skulle se på den samlede tildeling af svømmetider på tværs af foreningerne. Fordelingsudvalget har
på baggrund heraf tildelt Værløse Svømmeklub mere plads i Værløse Svømmehal om lørdagen.
HareTri, som har tiden i indeværende sæson, er i stedet blevet tilbudt i Farum Svømmehal om
søndagen. HareTri vil rigtig gerne beholde deres lørdagstid i Værløse Svømmehal, men
omfordelingen sikrer et øget aktivitetsniveau for børn og unge, som pt. står på venteliste.
Derudover er fordelingsudvalget blevet præsenteret for seks konkrete konflikter. Disse konkrete
konflikter er blevet håndteret. En af konflikterne har dog givet anledning til nogle mere
overordnede overvejelser. Det vedrører tildeling af indendørs faciliteter til aktiviteter, der normalt
afvikles udendørs i sommerhalvåret. Ved at lægge beslag på et lokale i perioden november til april,
afskærer man andre helårs aktiviteter fra at benytte dette lokale. Samtidig vil lokalet typisk stå
ubenyttet i perioden april til november.
Udvalget anbefaler derfor, at Folkeoplysningsudvalget, forud for anbefaling af næste
sæsonfordelings retningslinjer, bør have en drøftelse af denne overordnede problemstilling, så
resultatet heraf kan indgå i de fremadrettede tildelingskriterier.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Tildeling af faciliteter hænger sammen med Furesø Kommunes 2030 mål omkring samarbejde med
foreninger og lokalsamfund. Adgang til faciliteter er et grundelement i kommunes fritidspolitik –
Vores Furesø.
Borgerinddragelse
Foreningerne er inddraget enkeltvist, gennem brugergrupper og gennem Folkeoplysningsudvalget
samt via det nedsatte sæsonfordelingsudvalg.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og Byrådets godkendte lokalefordelingskriterier.
Det videre forløb
Alle foreninger modtager besked pr. mail ultimo maj, at de nu kan se deres bookinger for 20222023 på aktivfuresoe.dk
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget godkender den samlede lokalefordeling for sæson 2022 - 2023, og
- at Folkeoplysningsudvalget tiltræder ønsket om, at de fremadrettede retningslinjer for fordeling af
lokaler bør indeholde en afklaring af fordeling til ”vinter-aktiviteter”.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Folkeoplysningsudvalget godkendte den samlede indstilling til lokalefordeling for sæson 2022 2023, og at retningslinjerne skal indeholde en afklaring af fordeling til ”Vinteraktiviteter”.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
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