Byrådet

Punkt 19.

Godkendelse af omformulering af budgetbemærkning om klippekort til vanskeligt
stillede
2017-061472
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at budgetbemærkningen vedr. 1,0 mio. kr. til
kultur- og fritidsoplevelser (”klippekortsordningen”) omformuleres jf. sagsbeskrivelsen.
Mads Sølver Pedersen og Evald Lange Rise var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Det fremgår af budget 2018-2021, at: ”Der er tilført 1,0 mio. kr. til kulturoplevelser for vanskeligt stillede
(klippekortsordning)”. Det fremgår endvidere af budgetforligsteksten, at: ”Der afsættes 1,0 mio.kr, for at give
udsatte familier med børn mulighed for at benytte kultur- og fritidstilbud i Aalborg kommune. Ordningen har til
formål at give familierne mulighed for at besøge tilbuddene, minimere uligheden i sundhed og øge den
fysiske- og mentale sundhed”.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har undersøgt, hvordan budgetbeslutningen kan udmøntes, bl.a. i dialog
med Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning.
Juridisk Kontor har oplyst, at kulturområdets aktiviteter mv. har hjemmel i bl.a. Kommunalfuldmagten. Heraf
følger, at en kommune ikke kan opstille kriterier for tildeling af kommunale tilbud ud fra økonomiske eller
sociale hensyn. Konkret betyder det, at en kommune ikke kan tilbyde kulturbilletter, kulturworkshops mv. til
udvalgte borgere ud fra trangskriterier eller til enkeltpersoner.
Serviceloven (§ 11, stk. 6) indeholder bestemmelse om, at kommunerne som led i det forebyggende arbejde
kan tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge. Juridisk Kontor vurderer, at denne
bestemmelse ikke omfatter kulturelle tilbud, jf. lovens bemærkninger.
Det er derfor vurderingen, at det ikke inden for lovgivningens rammer er muligt at udmønte
budgetbeslutningen som en klippekortsordning for vanskeligt stillede.
Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor følgende omformulering:
”Der er tilført 1 mio. kr. til kultur- og fritidstilbud, som skal anvendes til aktiviteter, projekter mv. for børn, unge
og familier, bl.a. via en udviklingspulje. Formålet er at få flere til at benytte kommunens kultur- og fritidstilbud
(publikumsudvikling) og at understøtte, at fritid og kultur bidrager til at varetage væsentlige kommunale og
almennyttige interesser (f.eks. inden for sundhed, trivsel, læring og integration) ”.
Klippekortsordningen til enkeltpersoner og trangskriterierne indgår dermed ikke i udmøntningen, og heraf
følger, at kulturtilbuddene kan realiseres som åbne tilbud, som alle har adgang til.
Den konkrete udmøntning af ordningen besluttes i Sundheds- og Kulturudvalget, men der kan foreløbig
peges på en række muligheder:
På fritidsområdet kan pengene f.eks. udmøntes i tilknytning til projektet Bevæg Dig For Livet, og det vil
være muligt at tilbyde f.eks. billetter til svømmehaller eller andre idræts- og fritidsaktiviteter til udvalgte børn,
unge og familier, jf. at Serviceloven åbner for denne mulighed på fritidsområdet.
På kulturområdet kan det afsatte beløb f.eks. udmøntes via en udviklingspulje og med inddragelse af
erfaringerne fra Projektet Kulturpas, som afsluttes sommeren 2018. En pulje kan være rettet mod
kommunens kulturinstitutioner og projekter med kulturtilbud til andre/nye målgrupper, med nye virkemidler i
tilbuddene, med målrettet rekruttering og fastholdelse af særlige målgrupper, med samarbejde med andre
parter som foreninger, andre institutioner, SSP etc.
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