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Udvalget for 
Fritid & Fællesskab

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Fritid & Fællesskab består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:

Liselotte Hillestrøm (A)
Formand

Hans Vacker (V)
Næstformand

Torsten Sonne Petersen 
(F)

Claus Thaisen (A) Carsten Clausen (V)
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Administrativ organisation

    

  Johan Stadil Petersen Peter Hüttel

Chefansvaret for opgaver vedrørende Udvalget for Fritid og Fællesskab deles mellem Johan Stadil 
Petersen og Peter Hüttel.

Sekretær for udvalget er Peter Hüttel.

Udvalgets opgaver
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menne-
ske både bidrager til og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv – og andre menne-
sker – har et godt liv.

Forudsætninger
 Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fællesskaber, så man kan tage medansvar 

og være medskabende i vores samfund
 Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver værdi
 Der er gode muligheder for at tage ansvar, være med til at bestemme og udøve indflydelse
 Man oplever, at det er sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre
 Det opleves givtigt at arbejde frivilligt

Budgetpræsentation

Område Budget 2019 
(hele 1.000 kr.)

Kultur og Fritid 50.071
Transport 21.328
Integration 5.426
Biblioteker 14.097
Øvrige områder 868
Landdistriktsudvikling 3.325
I alt 95.115
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Driftsbudgettet for Udvalget for Fritid & Fællesskab udgør i 2019 netto 95,1 mio. kr. 

Udvalgets budgetramme i Budget 2019 er i forhold til Budget 2018 udvidet med 3,3 mio. kr. vedr. ud-
vikling af yder- og landdistriktsområder, hvilket i tidligere år har været budgetlagt under Udvalget for 
Politisk Koordination og Økonomi.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 95,1 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. 
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Budgetforslag 2019 i 1.000kr. 

Formål og budgetforudsætninger

Transport 
Den kollektive trafik skal understøtte den øvrige bæredygtige transport i Hedensted Kommune.

Med bæredygtig transport søger man at udnytte den nuværende kørselskapacitet til udvidet service 
over for borgerne. Kapacitet skal forstås bredt set, så alle persontransportformer inddrages - som 
f.eks. privatkørsel. Nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så 
eksisterende muligheder udnyttes endnu bedre.

Den almindelige buskørsel omfatter regionale, lokale og skolebusruter. 

Regionale ruter 
Ruter mellem byer og institutioner af regional betydning. Ruterne, der er betalingsruter, krydser nor-
malt en eller flere kommunegrænser. Ruterne drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland.

Lokale ruter
Større kommunale ruter, der ikke kun betjener folkeskoler. Ruterne, der er betalingsruter, drives af 
Midttrafik og betales af Hedensted Kommune.
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Skolebusruter
Ruter oprettet alene med det formål, at Hedensted Kommune opfylder sin forpligtelse til skolebørnsbe-
fordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Ruterne, der er gratis ruter, drives og betales af Hedensted 
Kommune. 

Alexandrainstituttet har i efteråret 2017 foretaget en kvalitativ undersøgelse af mobiliteten i Hedensted 
Kommune. Det generelle indtryk er, at brugerne, der udgør mellem 5 og 10% af kommunens borgere, 
stort set er tilfreds med de tilbud, de kender til, men der er rigtig mange borgere, der ikke kender til de 
mange mobilitetsmuligheder, der findes i kommunen. At øge dette kendskab i de 31 lokalsamfund vil 
være et indsatsområde.

Andre indsatsområder vil være øget samkørsel ved omlægning til mere behovsstyret trafik i mindre 
biler m.v. Grundstammen i dette vil være Midttrafiks tilbud og Flexbus og Flextur. 

I 2019 skal de kommunale skolebusruter og den specialkørsel kommunen får udført med taxi i EU-ud-
bud.

Handicapkørsel er for borgere, der grundet et handicap ikke kan benytte den almindelige kollektive 
trafik. Borgerne visiteres af Hedensted Kommune, og kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den 
som koordineret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Flextur.

Hjarnø Færgefart
Hjarnø Færgefart varetager forbindelse til fra Snaptun til Hjarnø med MF Hjarnø. Hjarnø Færgefart er 
en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, hvor Hedensted Kommune har 2 medlemmer. 
Hedensted Kommune bidrager med 3,6 mio. kr., hvoraf hovedparten er øremærkede statstilskud.

Budgettet omfatter også pensionisters befordring til behandling ved læge og speciallæge.

Landdistriktsudvikling
Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3,3 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i 
lokalområderne, borgerbudget og lokalrådene.

Folkebiblioteker
Folkebibliotekernes grundlæggende kerneydelse er at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden, 
information og kulturelle oplevelser. 

Hedensted Bibliotekerne:

 understøtter alle borgeres læring og adgang til dokumenter og informationer, uanset om de 
findes i fysiske eller digitale materialer

 er åbne og opsøgende og udvikler nye partnerskaber på tværs af kommunens institutioner og 
andre kommuner

 er et mødested, hvor alle kan mødes uanset alder, baggrund og interesser. Det er et offentligt 
frirum, der fungerer som borgernes hus, et sted man kommer, fordi man har lyst

Hedensted Bibliotekerne er alle åbne og selvbetjente fra kl. 7.00 til kl. 21.00 alle ugens dage. Alle 
steder er der selvbetjeningsautomater, trådløst netværk og et antal computere + printere, som kan 
benyttes i hele tidsrummet. Det giver mulighed for at benytte alle bibliotekerne på forskellige tidspunk-
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ter på dagen. Biblioteksrummene benyttes som samlings- og mødested. Flere grupper benytter sig af 
muligheden: bl.a. strikkeklubber, læseklubber, studerende, daglige avislæsere, PC-brugere, mødre på 
barsel, bogcafeer, tal dansk café osv.

Der er 5 fysiske biblioteker. Tørring bibliotek (Gudenåcenteret), Uldum bibliotek, Hedensted bibliotek 
(her ligger administrationen af bibliotekerne), Juelsminde bibliotek og Hornsyld bibliotek (integreret 
med SIM/skole, altså både skole- og folkebibliotek). Desuden er der en samarbejdsaftale med Tørring 
Gymnasium om 3 ugentlige bibliotekartimer. Af andre services fra bibliotekerne kan bl.a. nævnes: 

- Selvhenterordning: et tilbud i Glud, Stenderup og Lindved om afhentning og aflevering af bibli-
oteksmaterialer i bl.a. Dagli’Brugsen. Bibliotekernes lokale vognmand kører omkring 2-3 gan-
ge ugentligt

- Bogen-kommer:  udbringning af biblioteksmaterialer til ældre, dårligt gående og handicappede 
borgere. Frivillige bringer ud i Tørring området 

- Børnehavebiblioteker: der er i alt 9 stk. spredt i kommunen, hvor der er langt til de fysiske bi-
blioteker, både forældre og børn kan låne med hjem. 

Foruden udlån af både fysiske og digitale materialer, forsøger bibliotekerne også at målrette sine akti-
viteter og services til bestemte aldersgrupper. Eksempler på projekter i 2018: Bibliotekstilbud til folke-
skolen, Børnehavekatalog, Sprogudvikling i børnehaverne, Temadag for læsekredse og bogklubber, 
Tal dansk café for flygtninge.  Efterår/forår udsendes et katalog over bibliotekernes arrangementer og 
aktiviteter for børn, unge og voksne. Se bibliotekernes hjemmeside: www.hedenstedbib.dk

Folkebibliotekerne og PLC’erne har i Hedensted Kommune et fælles nationalt bibliotekssystem, Cice-
ro. Bibliotekssystemet implementeres på alle landets folkebiblioteker i løbet af 2017/2018. Det har 
betydet et tidssvarende arbejdsredskab, som understøtter andre digitale løsninger, bl.a. mobilepay, 
digital post, nemid-løsning på hjemmesiden, ny biblioteks app, og der udvikles løbende jo flere kom-
muner, der kommer på.

Besøgstallene er steget lidt i 2017, 151.857 borgere besøgte bibliotekerne, ligesom der også på hjem-
meside i 2017 har været en stigning (16,3 %) i antal besøg. Disse tal bekræfter, at borgerne bruger 
bibliotekerne til møde- og samlingssted, hvorfor der i de kommende år vil blive forsøgt at gøre bibliote-
kernes fysiske rum attraktive og funktionelle med muligheder for flere forskellige aktiviteter – også når 
de er selvbetjente.

Integration
Opgaven med integration af flygtninge er delt mellem Fritid & Fællesskab og Beskæftigelse. Fritid & 
Fællesskab står for modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn, unge og familier. Be-
skæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.

På baggrund af drøftelser i både temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte ud-
valg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsat-
sen i Hedensted Kommune.

Integration i Udvalget for Fritid & Fællesskab arbejder helhedsorienteret. Det er Servicelovens be-
stemmelser omkring råd og vejledning samt særlig støtte til familier, børn og unge, der væsentligst 
anvendes i udfører/ leverandørdelen. Formålet er at give den enkelte flygtning mulighed for kendskab 
til det danske samfund og dets levevis og derved mulighed for at deltage i fællesskabet, tage ansvar, 
kunne selv og kunne sammen med andre. 

http://www.hedenstedbib.dk/
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Målgruppen er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, familiesammenførte til flygtninge og unge 
uledsagede. Indsatserne dækker hovedsageligt de første 3 år efter første registrering i CPR-registret. 
Målgruppen er kendetegnet ved løbende at have varierende omfang, nationaliteter og personlige res-
sourcer/problemstillinger. Generelt er der tale om et yngre aldersgennemsnit end den danske befolk-
ningssammensætning, idet der kun er få ældre i målgruppen.

Kommunekvoter
År Oprindelig udmeldt kvote 

til året
Ændring af kvoten i året Forbrug af kvoten

2012 47
2013 41
2014 41 60
2015 62 161 138
2016 144 207 (09.03.2016)

90 (24.10.2016
89

2017 121 66 (30.06.2017)
36 (19.09.2017)

35

2018 42 14 (19.04.2018)
2019 Ca. 4

(excl. familiesammenføringer)

Udlændingestyrelsen sænkede i april 2018 forventningen til antallet af flygtninge, som i 2018 er fordelt 
til kommunerne, fra 5.000 til 3.000 personer. Landstallet for 2019 er skønsmæssigt sat til 1.000 perso-
ner.

Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 fastsat regionskvoterne, som er udmeldt sammen med 
landstallet. Herefter skal kommunalbestyrelserne i hver region søge at indgå en frivillig aftale om kom-
munekvoten, her er fristen 10. september i 2018 Hvis kommunerne ikke kan blive enige fastsætter 
Udlændingestyrelsen senest 30. september kommunekvoterne.

En kvote beregnes for perioden 1. marts – 28. februar det efterfølgende år og følger ikke et almindeligt 
regnskabsår. Kvoten dækker forsørgere, ikke forsørgere, børn og uledsagede børn og unge.

Statsrefusioner
I den 3 årige integrationsperiode er der 100 % statsrefusion efter Servicelovens bestemmelser til udfø-
rer/leverandørdelen, bortset fra anbringelse af børn og unge i familier. Myndighedsdelen/rådgiverne er 
der ingen refusion på.

Takstfinansierede opgaver.
Opholdssteder til unge uledsagede og kollegier og egen bolig i integrationsperioden finansieres ved 
takstberegninger efter Rammeaftalens bestemmelser og anmeldes som nævnt ovenfor til statsrefu-
sion. Udgifter og indtægter følges ikke altid ad i de enkelte regnskabsår, idet et evt. over/underskud 
skal indregnes i taksterne 2 år efter regnskabsåret.

Børn, unge og familier tilbydes råd og vejledning inden for de første 3 år via familiekonsulenter eller 
Stimulancen. Dette område er også takstfinansieret.
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Grundet faldet i flygtningetallet og herunder især antal uledsagede flygtninge (ankomst til Danmark 
uden forældre) er der lukket 3 opholdssteder Montmartre, Anemonen og Skovhuset, hvorefter der nu 
er følgende opholdssteder tilbage: Melhedegaard i Tørring, Daugaard og Syrenen i Rårup.
Opholdsstederne har døgnbemanding og forestår al støtte til de unge, indtil de bliver 18 år. Efter det 
fyldte 18. år tilbydes indsats fra støttekontaktpersoner i egen bolig eller eget værelse. Opholdssteder-
ne og støtten efter det fyldte 18 år er takstfinansieret.

Der har i løbet af 2017 og 2018 vist sig et ændret mønster i tyngden og karakteren af de problemstil-
linger, som forefindes i de familier med flygtningebaggrund, som vi aktuelt har og modtager i Heden-
sted Kommune. Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser, men det er ikke længere muligt at 
sikre, at der ikke kommer udgifter til anbringelser inden for integrationsperioden, hvilket der ikke er 
statsrefusion på. Endvidere vil der kunne komme udgifter til fortsat forebyggende foranstaltninger ud 
over integrationsperioden, som der heller ikke er statsrefusion på.

Indsatserne ud over den 3 årige refusionsperiode bliver drøftet både forud for iværksættelsen og lø-
bende med familieafdelingen.

Der er ikke afsat midler til sidstnævnte udgifter.

Tekniske ændringer til budget 2019
Budgettet er i forbindelse med tekniske ændringer korrigeret for skønnede ændringer i forbindelse 
med den forventede udmeldte kvote. Ændringerne dækker over mindreudgifter til boligudgifter og en-
keltydelser -8,0 mio. kr. og mindreindtægter vedr. statstilskud til unge uledsagede 3,4 mio. kr. Netto er 
området tilført 2,6 mio. kr. (2018 tal)
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Regnskab 
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Boliger Integration F&F 1.688.387 1.625.666 1.833.990 1.421.635 1.373.660
Tilskud til uledsagede -4.615.904 -5.190.921 -5.993.220 -3.726.672 -2.450.890 
Kontante enkeltydelser 605.834 595.800 736.670 328.487 371.330

Boliger Integration F&F Tilskud til uledsagede Kontante enkeltydelser

Boliger, Enkeltydelser og tilskud

I årets tal
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Integration administration
I forlængelse af de faldende tilgange af flygtninge, forsøges udgifterne til personale og øvrige udgifter 
til administration at blive tilpasset opgaverne.
Der er tidligere anvendt 0,7 mio. kr. fra Integration administrations budget til dækning af den afsatte 
budgetaftale for 2017 og overslagsårene. 

Kultur & Fritid
I Hedensted Kommune skal foreninger være et attraktivt samlingspunkt, når det drejer sig om kultur og 
fritidsaktiviteter. Foreningerne er hjørnestene i demokratisk fællesskab og forpligtende samvær. Det 
attraktive fritidsliv er gode rammer, som gør Hedensted Kommune til et godt sted at bo. Borgerne skal 
tilbydes oplevelser gennem kultur- og fritidsaktiviteter. Hedensted Kommune skal være stedet, hvor 
sundhed og livskvalitet både er åndelige vitaminer, fællesskab, socialt samvær, gode kulturelle ople-
velser og sund ernæring samt fysisk aktivitet. Hedensted Kommune kan derfor byde på et sammen-
skabt foreningsliv med tidssvarende og nytænkte faciliteter. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde 
med borgerne.

Idrætsfaciliteter
Fodboldstadioner
Der er i alt 21 stadioner i kommunen. Den almindelige vedligeholdelse af fodboldbanerne står Materi-
elgården for efter et udbud. Materielgården varetager ligeledes opkridtning af banerne. 
Endelig står Materielgården for vedligehold af det kommunale kunstgræs-anlæg - HM Park. Der er 
derudover lavet aftale med tre efterskoler om leje af deres kunstgræsbaner til foreningernes brug. 
Timeprisen for brug af de fire baner udlignes, så foreningerne betaler samme leje uanset hvilken ba-
ne, de booker.

Siden 2011 er der årligt tilført ca. 100.000 kr. til en pulje til lysanlæggene. Puljen bruges til at udskifte 
og vedligeholde nedslidte lysanlæg på de i alt 21 lysanlæg på kommunens boldbaner. 
Der ydes driftsudgifter til de fem kommunalt ejede klubhuse i Hedensted Kommune.

Selvejende idrætscentre
Der ydes driftstilskud til de 13 idrætscentre i kommunen. Tilskuddet er fastsat i en tilskudsmodel på 
halområdet. Der gives et tilskud pr. hal og gymnastiksal. Tilskuddet dækker skolernes, SFO’ernes og 
daginstitutionernes brug af centrene.  

I slutningen af 2016 tog man et nybygget springcenter i brug i Hornsyld. I forbindelse med ombygnin-
gen af Lindved Skole er gymnastiksalen revet ned. Som erstatning har Lindved Hallen i 2017 opført en 
ny multihal med tilhørende springfaciliteter. I 2017 blev boldhallen ved Hedensted Skole overdraget til 
Hedensted Centret. I 2017 blev der bygget endnu en boldhal i forlængelse med den gamle, som i 
samme omgang blev renoveret. I forbindelse med tilbygningen vil der i 2018-19 også blive opført nye 
springfaciliteter.

Der ydes driftstilskud til kommunens tre svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskud-
dene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne 
skal stille deres faciliteter til rådighed for kommunens skoler, SFO’er og daginstitutioner.

Lokaletilskud
Folkeoplysningsloven fastsætter, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud til de folkeoply-
sende foreningernes brug af faciliteter. Hedensted Kommune giver som udgangspunkt 70 % i tilskud. 
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Som følge af Aftale om Budget 2016-2019 blev det fra den 1. august 2016 gratis for foreningerne at 
benytte idrætshallerne. Der blev i den forbindelse afsat yderligere midler til lokaletilskud. 

I forbindelse med budgetforliget for 2018 – 2021 er der afsat 200.000 kr. ekstra til foreningernes brug 
af svømmehallerne. Det ekstra afsatte tilskud svarer forholdsmæssigt til det beløb foreningerne i 
idrætshallerne fik, da halgulvet i forbindelse med budget 2016 blev gjort gratis for foreningerne.

Efter de første år med gratis haller for foreningerne kan det konstateres, at antallet af foreningstimer i 
hallerne stiger, hvilket som udgangspunkt er positivt, når der er tale om flere aktiviteter. Der arbejdes 
fra aktivitetsåret 2017/18 med en udvidelse af halmodellen, så foreningstimerne fremover i højere grad 
verificeres. 

Hallerne modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådighed for 
foreningerne. Pr. 1. januar 2016 trådte en ny model for tilskuddet i kraft, og der blev i den forbindelse 
også afsat yderligere midler til lokaletilskud.

Øvrige faciliteter
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat 5 års tilskud til Juelsminde Golfklub 
på 177.000 kr. årligt svarende til ejendomsskatterne.

Indtægten fra Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjemmet er fastsat i forpagtningsaftalen. For-
pagtningsaftalen har været sendt i åbent udbud for minimum 12 år. De nuværende forpagtere startede 
i oktober 2015. 

Kultur
Kultursamarbejder
Fra 2018 indgår Hedensted Kommune i kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks 
andre kommuner. Samarbejdet forventes forlænget til 2019, mens et nyt grundlag for kulturaftalerne 
udarbejdes. Der er afsat i alt 132.600 kr. i 2018 i Hedensted Kommune til samarbejdet. 

I 2018-19 indgår Hedensted Kommune i kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion i samarbejde med 
de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Samarbejdet er en fortsættelse af samarbejdet fra Kulturho-
vedstad Aarhus 2017. Der er afsat i alt 92.724 kr. i Hedensted Kommune til samarbejdet. 

Museer
Hedensted Kommune yder tilskud til de tre museer: Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum 
Mølle. Tilskuddenes størrelse er politisk vedtaget. For at Glud Museum kan oppebære sin statsaner-
kendelse, modtager museet 200.000 kr. ekstra i årene 2016-20. 

Teater
Når børnehaver, skoler og andre kommunale børneinstitutioner arrangerer en teaterforestilling, betaler 
institutionen selv halvdelen af udgiften. Den anden halvdel betales på en central konto. Den centrale 
halvdel modtages der statsrefusion for, så derfor nul nettoudgifter til teater under Fritid & Fællesskab.

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde
Kommunens 18 lokalarkiver modtager årligt 80.000 kr. tilsammen i direkte tilskud. Derudover er der en 
fælles pulje. 
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Kommunens 18 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et direkte tilskud. Tilskuddet til de fire 
kommunalt ejede forsamlingshuse/sognegårde er fastsat til 12.180 kr. De 14 øvrige forsamlingshu-
se/sognegårde modtager et tilskud på 24.364 kr. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniserin-
gen ved kommunesammenlægningen. 

Andre kulturelle opgaver
I forbindelse med Kulturhovedstad Aarhus 2017 blev der afholdt et kulturevent i Dungs, hvor lokale 
kulturaktører inviterede deltagerne til forskellige workshops. Eventen gentages i 2018 under navnet 
”Kulturfabrikken”. Derudover er der afsat beløb til tilskud til Palsgaard Sommerspil, Uldum Gademusik 
Festival og andre kulturelle arrangementer.

Fritid
Folkeoplysende voksenundervisning
Kommunens ti aftenskoler modtager årligt et tilskud til aflønning af ledere og lærere. Der er mellem-
kommunale betalinger for området, idet der opkræves eller betales en godtgørelse, når borgere delta-
ger i aktiviteter på tværs af kommunerne.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Der gives forskellige tilskud til de folkeoplysende foreninger. Medlemstilskuddet gives til børn og unge 
i alderen 0 – 25 år samt personer med handicap. Der gives 179 kr. pr. medlem. Der gives kur-
sustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, dog max. 3.000 kr. pr. person om året. 

Fritidsudvalget fordeler hvert år fra Udviklingspuljen ca. 600.000 kr. til folkeoplysende og kulturelle 
initiativer ud fra fastsatte kriterier. I 2018-19 går nogle af midlerne bl.a. til en indsats for e-sport i et 
samarbejde med fire lokale foreninger. Hvert år afholder Fritidsudvalget AWARD-fest med middag, 
underholdning og priser til det frivillige foreningsliv i kommunen. 

Fritid til alle 
Fritid til Alle er et kommunalt tilbud til børn og unge i Hedensted Kommune. Her kan børn og unge 
uden et aktivt fritidsliv få hjælp til at finde en aktivitet og starte i foreningen. Det forpligtende fælles-
skab i foreningerne kan hjælpe børnene til at fastholde et aktivt fritidsliv. Fritid til alle har over de kom-
mende år fokus på større samarbejde på tværs af forskellige fagpersoner, der kan være med til at 
sikre, at børnene tilbydes fritidsvejledning og fastholdes i deres fritidsaktiviteter.

Pensionisthøjskolen 
Pensionisthøjskolen er et kommunalt tilbud til efterlønsmodtagere og pensionister i Hedensted Kom-
mune. Her er forskellige aktiviteter som motionshold, foredrag, rejser og andre aktiviteter. Formålet er, 
at borgeren får mulighed for at opbygge et netværk med andre seniorer. De inspirerende aktiviteter 
kan hjælpe borgeren med at bibeholde en aktiv dagligdag. Pensionisthøjskolen har over de kommen-
de år fokus på større samarbejde med relevante frivillige aktører, der kan være med til at afvikle aktivi-
teterne. 

Ferieaktiviteter
Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i to uger i sommerferien samt i efterårsferien. Her 
kan børnene deltage i aktiviteter såsom vandaktiviteter, kreativ udfoldelse, madlavning, aktiv i naturen 
og idræt. Der er delvis egenbetaling. Over de kommende år arbejdes der strategisk med aktiviteterne, 
så de kan bruges bl.a. som afprøvning af nye aktiviteter, som etableres i foreningsregi efterfølgende.
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Anlæg

Anlæg vedrørende 2019-2022 på udvalgets område vil fremgå af det endelig budgets investerings-
oversigt.

Projekter og beløb på budgetforslagets investeringsoversigt svarer p.t. til det reviderede anlægsbud-
get, der blev præsenteret for Byrådets temamøde om budget 2019 i juni 2018 samt på Byrådets bud-
getseminar i august 2018.
 

.


