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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   15/22891 
Journalnr.:   20.07.01G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Orientering om ny overenskomst for 

musikskolelærere 

 
Baggrund 
Fællesudvalget for Musikundervisere inden for musikskoleområdet og Kommunernes 

Landsforening har i efteråret 2015 underskrevet en ny overenskomst om arbejdstid, som 

træder i kraft pr. 1. august 2016. Denne aftale er et udtryk for en normalisering af 

arbejdstidsudmålingen og minder om folkeskolelærernes nye overenskomst. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På mødet deltager leder af musikskolen, Oluf Hildebrandt-Nielsen. 

  

Lærernes arbejdstid har hidtil kunnet op- og nedvarsles efter det konkrete elevtal og følge 

efterspørgslen på de enkelte instrumentalfag. Arbejdstiden har dog været suppleret af en 

”gummiparagraf”, som har beskrevet ansættelsens øvrige opgaver uden at tidssætte 

omfanget af disse separat. Musikskolelærernes øvrige arbejdsopgaver har været 

forberedelse og egen øvning, kontakt med forældre, afvikling af musikskolens mange 

koncerter mm. Udførelsen af musikskolelærernes opgaver ud over undervisningen har 

således ikke været udmålt i konkret tid. 

  

I den nye overenskomst udmåles arbejdstiden ikke på baggrund af antallet af elever, men 

på den reelle tid, som lærerne forventes at arbejde. Herved reguleres arbejdstiden ikke 

minutiøst på antallet af undervisningsminutter, og vil fremover være mere fleksibelt 

indrettet, med større ledelsesrum til musikskolelederen. Omfanget af undervisning, såvel 

som fordelingen og omfanget af øvrige funktioner, kan således tilpasses de enkelte 

medarbejderes ressourcer. Dog vil musikskolelederen fortsat have et driftsmæssigt fokus 

på elevtallet som et pejlemærke for ansættelsens omfang.  

  

Implementeringen af den nye overenskomst forventes at møde udfordringer grundet den 

nye måling af arbejdstid, og øget fokus på lederens individuelle tværgående styring af 

medarbejdernes kompetencer. I arbejdet med dette er musikskolelederen i løbende dialog 

med landets øvrige musikskoleledere og Hørsholm Kommunes forvaltning. 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker at få 

belyst de økonomiske konsekvenser ved overenskomsten, når de foreligger. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/23826 
Journalnr.:   20.20.00P27 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Kulturmetropolen 

 
Baggrund 
Kulturaftalen, som Hørsholm Kommune indgår i, har været til politisk behandling i andre 

kommuner og antallet af deltagende kommuner er nu ændret fra 26 til 18. På Sport-, 

Fritid- og Kulturudvalgsmødet orienteres udvalget om ændringer i aftalen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen om 

ændringerne i kulturaftalen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Kulturaftalen har i efteråret 2015, været til politisk behandling i andre kommuner og 

antallet af deltagende kommuner er nu ændret fra 26 til 18. Én af de frafaldne kommuner 

er København, hvilket bevirker at aftalens styregruppe foreslår, at kultursamarbejdet 

ændrer navn til ”Kulturmetropolen”. Det har betydet, at Kulturmetropolen har en mindre 

økonomi til rådighed. Derfor er i forhold til tidligere oplæg strammet op på projektledelsen 

og sekretariatsfunktionen. Endvidere skal der arbejdes målrettet med at søge yderligere 

midler til fælles indsatser gennem fælles og koordineret fundraising – eksempelvis via EU 

og Region Hovedstaden. Indsatsområderne i Kulturaftalen er, i lighed med tidligere oplæg: 

1)   Festivaler og events 2.0 

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle 

eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for 

både borgere og turister. For Hørsholm Kommunes vedkommende kan der eksempelvis 

udvikles et teaterbatle koncept i Trommen, tværgående sportsevents, en Karen Blixen 

kulturdag m.m. 

2)   Musikmetropolen 

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og 

international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og 

forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen. I Hørsholm kan 

eksempelvis Trommen, Musikskolen og Ungdomsskolen indgå i tværgående initiativer som 

scene og talentudviklere.  

3)   Unge i samskabelse med kulturlivet 

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale 

kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive 

medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører. I Hørsholm kan projektet 

eventuelt videreføre arbejdet med uddannelse og udvikling af lokale entreprenører med 

aktiviteter og arrangementer for unge i Hørsholm. 
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Administrationen vurderer, at udviklingen af kulturen i Hørsholm fortsat vil kunne inspireres 

og styrkes gennem en tværkommunal kulturaftale til glæde for alle borgere i kommunen. 

Den nye økonomiske situation, vurderes endvidere ikke at få betydning, idet antallet af 

kommuner og dermed aktiviteter og omkostninger reduceres tilsvarende. 

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte 

indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.  

 

Økonomi/personale 
Kulturministeren har besluttet, at Kulturmetropolen tilbydes et tilskud på 3,0 mio. kr. i 

2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem i lighed med tilskuddet til Kulturmetropol Copenhagen.  

Beslutningen bevirker at kommunernes tilskud til KMK fastholdes, således at Hørsholm 

Kommune i perioden 2016-2019 årligt bidrager med kr. 80.000,- mod de nuværende 

kr.75.000,-. 

  

 

Sagens tidligere behandling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte d. 23. september, at Hørsholm Kommune 

indgår som partner i 2016-2019 i forventning om, at Hørsholm Kommune mindst vil opnå 

samme kvalitet som ved foregående aftale, med kr. 80.000,-, gennem midler fra Kultur- og 

Fritidspuljen for 2016 og i overslagårene til Kulturmetropolen.  

 

Bilag 
-     Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen - december 2015.pdf 

-    Budget kulturmetropolen.pdf 

-    Tilsagn fra kommunerne.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at Hørsholm Kommunen udgår af den nye 

aftaleperiode for 2016-2019, som følge af ændringerne i Kulturaftalen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/23258 
Journalnr.:   18.15.00Ø40 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Retningslinjer for tilskud til rejser på 

kulturområdet 

 
Baggrund 
På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgsmødet den 25. november efterspurgte udvalget 

retningslinjer for tilskud til rejser inden for kulturområdet i lighed med de retningslinjer der 

allerede eksisterer for idrætsområdet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender de nye 

retningslinjer ud fra enten model 1 (betinget af geografi) eller model 2 (betinget af 

niveau): 

1. 500 kr. i tilskud pr. elev under 25 år bosiddende i Hørsholm 

Kommune til koncertrejser inden for Danmarks grænser.  

 

1000 kr. i tilskud pr. elev under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune til 

koncertrejser uden for Danmarks grænser. 

2. 500 kr. i tilskud pr. elev under 25 år bosiddende i Hørsholm 

Kommune til koncertrejser, som eleven/holdet har kvalificeret 
sig. 

 

1000 kr. i tilskud pr. elev under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune til 

koncertrejser i forbindelse med eliteniveau.  

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har ønsket, at administrationen udarbejder retningslinjer 

for tilskud til rejser på kulturområdet. Pt. er der kun regler for tilskud til rejser på 

idrætsområdet. 

  

Kulturområdet kan ikke umiddelbart sidestilles med idrætsområdet, da der inden for 

idrætsgrene er tydelige forskelle i turneringer og niveauer som for eksempel 

mesterskabsstævner, landsholdsdeltagelse, officielle konkurrencer mv.  
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På kulturområdet er det ikke på samme måde som i idrætsregi muligt at opdele i niveauer 

som eksempelvis landshold og mesterskabsstævner. Når ensemblet fra musikskolen er 

afsted, er det oftest på eliteniveau ca. 1 gang om året. Disse rejser handler i højere grad 

om samspil og musikdannelse/oplevelse end om medaljer.  

  

På baggrund af ovenstående, foreslår administrationen derfor, at tilskuddet enten baseres 

på geografi - inden/uden for Danmarks grænser eller via udtagelses procedurer delt i 

niveau, hvilket i højere grad matcher de retningslinjer, der allerede eksisterer inden for 

idrætsområdet (retningslinjerne kan læses i bilaget). 

 

Bilag 
-    Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer på Idrætsområdet.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at sende punktet tilbage for at få præciseret 

formuleringen med henblik på, at samordne ordningerne for rejsetilskud på idræts og 

kulturområdet.  
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/23160 
Journalnr.:   02.03.00S00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Kyhn 
 

Inventar og udstyr til vægttræningslokale i 

Hørsholm Hallen 

 
Baggrund 
I forbindelse med opgraderingen af Hørsholm Hallen er der etableret et vægttræningslokale 

målrettet klubber og foreninger. Lokalet har været et stort ønske fra klubberne, da de har 

manglet et sted at vægttræne. Der har dog ikke i opgraderingen været budgetteret med 

inventar, hvorfor administrationen søger om midler til at finansiere udstyr til 

vægttræningslokalet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, at bevillige op til 

100.000 kr. fra folkeoplysningsområdet til træningsudstyr. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med opgraderingen af Hørsholm Hallen, har der været et stort klub- og 

foreningsønske om at få etableret et vægttræningslokale, da klubberne til daglig mangler et 

sted, de kan vægttræne. Der har dog ikke været budgetteret med udstyr til lokalet, da 

dette falder uden for opgraderingen.  

Vægttræningslokalet på 50m2 er etableret med ventilationskanaler. Det er tiltænkt 

foreninger og klubber i Idrætsparken og tilgås med en nøglebrik. Minimumsalder uden 

voksenledersager er sat til 16 år. Hørsholm Basket, Hørsholm Senioridræt og HUI 

håndebold får tildelt enkelte faste træningstider. Øvrig tid kan bruges af alle klubber og 

foreninger med tilknytning til Idrætsparken. 

  

Administrationen har forhørt sig ad hos samtlige klubber og foreninger i hhv. Hørsholm 

Hallen, Hørsholm Skøjtehal og Hørsholm Svømmehal for at afklare, om der var udstyr 

klubberne kunne bidrage med, samt ønsker til evt. udstyr.  

Hørsholm Basket bidrager med diverse vægte, bolde og lignende til lokalet, og fra den 

tidligere Atletikforening Hjorten, har der også været en enkelt maskine af ældre dato. Det 

vurderes dog ikke at række til at dække hele behovet. Den samlede vurdering, som er 

lavet i samarbejde med en repræsentant fra foreningerne/klubberne, anslås til at være i et 

prisleje på op til 100.000 kr. For dette beløb, er det muligt at indkøbe relevant udstyr til 

vægttræningslokalet.  
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at bevilge kr. 100.000 under forudsætning af, 

at Idrætsrådet i Hørsholm Kommune indgår i valg af inventar og efterfølgende står for at 

administrere og vedligeholde udstyret.   
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/10113 
Journalnr.:   20.00.00Ø54 
Sagsforløb:  SFKU - Lukket sag  
Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Søren Nabe-Nielsen 
 

Opsigelse af forpagtningsaftale 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede situationen og mulige udfaldsrum. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  16.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 

Orientering om  

o   Forpagtningsaftale i Hørsholm Svømmehal 

o   Administrationens betjening af det politiske niveau 

o   Møde mellem borgmestre og kulturministeren om udflytning af Jagt- og 

Skovbrugsmuseet 

o   Status på opgradering af Hørsholm Idrætspark 

o   Status på etablering af fleksible sale og biograffunktion i Kulturhus Trommen 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2015 
Administrationen orienterede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om: 

o   proces for – og valg af forpagter i Hørsholm Svømmehal 

o   møde mellem borgmestre og kulturministeren om udflytning af Jagt- og 

Skovbrugsmuseet 

o   opgradering af Hørsholm Idrætspark 

o    Status på etablering af fleksible sale og biograffunktion i Kulturhus Trommen 

o   Ønske fra Rungsted Gymnasium om at samarbejde om kreative workshops for 

unge i Hørsholm Kommune forelægges for udvalget i det nye år 

  

Administrationens orientering om betjening af det politiske niveau blev udsat til næste 

udvalgsmøde 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 16-12-2015   Side 12 

 

 

Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen - december 

2015.pdf 
2078264 

2 Åben Budget kulturmetropolen.pdf 2078265 
2 Åben Tilsagn fra kommunerne.pdf 2078542 

3 Åben 
Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer på 

Idrætsområdet.docx 
2074975 
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Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 
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Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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