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Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Der blev i budgetaftalen for 2019 afsat 150.000 kr. til indgåelse og drift af en partnerskabsaftale med Red Barnet om etablering af en fritidskonto for 2019-2020. Midlerne udløber med
udgangen af 2020.
Nærværende sag er en evaluering af det hidtidige forløb og på baggrund af denne skal der tages stilling til om kontoen skal fortsætte.
Indstillinger
Kulturchefen indstiller, at der på baggrund af evalueringen træffes beslutning om det videre
forløb.
Behandling
Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling
Fritidskontoen er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg Kommune til gavn for børn
og unge i Kalundborg kommune. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-14 år, men i tilfælde
hvor unge op til 17 år har behov kan der ligeledes søges.
Samarbejdet giver mulighed for at børn og unge kan få økonomisk støtte til kontingent og udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter. Red Barnet tilbyder vejledning om valg af aktiviteter
for den enkelte samt hjælper foreningslivet med at søge tilskud.
Kalundborg Kommune varetager administration og økonomi.
Der kan maksimalt søges 1.000 kr. pr. barn til kontingent og 500 kr. til udstyr/
stævnedeltagelse årligt.
Der blev åbnet for ansøgninger til fritidskontoen den 1. marts 2019.
 I 2019 blev der udbetalt støtte til 128 børn fordelt på 26 forskellige foreninger, svarende til 96.923 kr. i kontingentstøtte og 26.555 kr. til udstyr/stævnedeltagelse.


I 2020 er der (til d.d.) udbetalt støtte til 42 børn fordelt på 12 foreninger, svarende til
27.500 kr. i kontingentstøtte og 9.850 kr. til udstyr/stævnedeltagelse.
2020 skal ses i lyset af den aktuelle Covid-19 situation hvor foreningslivet har ligget
stille fra marts til maj.
Hvis ordningen skal fortsætte, anbefales det at der afsættes et beløb på 150.000 kr. pr.
år, for at kunne fortsætte på nuværende niveau og at ordningen løbende evalueres.

Økonomiske konsekvenser
Der skal afsættes et beløb på 150.000 kr. årligt hvis fritidskontoen skal fortsætte på nuværende niveau.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. august 2020:
Udvalget besluttede at sagen fremsendes til budgetforhandlingerne.

