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Budgetbemærkninger for Idræt- og Fritidsudvalget 2018-2021
Idræts- og Fritidsudvalget består af et politikområde, som er beskrevet nedenfor.
Tabel 1. Kulturudvalget - oversigt over politikområder.
Opr. vedt.
Regnskab
Drift og refusion i 1.000 kr.
budget
2016
2017
Idræt og fritid
31.231
I alt
0
31.231

Budget
2018
32.028
32.028

Budgetoverslag
2019
32.185
32.185

Budgetoverslag
2020
32.060
32.060

Budgetoverslag
2021
32.060
32.060

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.
Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på
det nye bevillingsniveau.

Idræt og fritid
Økonomisk oversigt
Tabel 2. Politikområdet "Idræt og fritid" - oversigt over budgetområder.
Opr. vedt.
Regnskab
Budget
Drift og refusion i 1.000 kr.
budget
2016
2018
2017
17.523
17.830
Centralt
11.888
12.356
Ungdomsskolen
1.820
1.842
Dyregården Søholt
I alt
0
31.231
32.028

Budgetoverslag
2019
17.987
12.356
1.842
32.185

Budgetoverslag
2020
17.862
12.356
1.842
32.060

Budgetoverslag
2021
17.862
12.356
1.842
32.060

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.
Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på
det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet
Afgrænsning af området
Området omfatter idræts- og fritidsområdet med de her til knyttede decentrale områder som fritidsinstitutionen
Dyregården Søholt, Ungdomsskolen og Ungdomsklubberne samt hele tilskudsområdet, hvor en del er omfattet af
folkeoplysningsloven.
Ydelser, opgaver, services
Området omfatter følgende ydelser og services:






Tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som fx tilskud til aftenskoleundervisning, tilskud til
spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Uden for folkeoplysningsloven ydes bl.a. lokaletilskud til Brøndby Hallen, tilskud til integrationsmedarbejdere i
Brøndbyernes Idrætsforening samt driftstilskud til Vestbad.
Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.
Brøndby Ungdomsskole, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge.
Ungdomsklubberne, som er decentrale enheder under Ungdomsskolens ledelse. Ungdomsklubben består af i
alt tre klubber og arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger
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Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv.:



Idræts- og bevægelsesstrategi
Folkeoplysningspolitik

Mængde og forudsætninger
Mængdeforudsætninger for politikområdet Idræt og fritid forekommer ikke, idet idræts- og fritidsområdets samlede
budgetramme er fordelt på der til knyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Idræts- og Fritidsudvalget,
som afstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer til budgettet
Den indarbejdede budgetændring til politikområdet er følgende:


Idrætsevent med Flying Superkids er indregnet med 125.000 kr. i 2018.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger
I forbindelse med implementeringen af den nye Idræts- og Bevægelsesstrategi og Folkeoplysningspolitikken vil der
kunne forekomme nye områder og eller opgaver, som kan få budgetmæssige konsekvenser og dermed kræver en
opfølgning.
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