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1160.

Godkendelse af dagsorden.

1161. 19/15391 Udvikling af Fritidskortet og beslutning om
kommende åbne periode
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 60.000 kr. til
videreudvikling af app-løsning og hjemmeside til Fritidskortet samt at
kommende åbne periode for Fritidskortet bliver 1. april til 15. maj 2022.
Sagsfremstilling:
Den 2. december 2021 besluttede Folkeoplysningsudvalget at udsætte
afgørelsen om udvikling af Fritidskortet, indtil der foreligger en juridisk
vurdering af eventuelle habilitetsudfordringer eller andre problemstillinger i
forhold til udbuds- eller indkøbsregler. Den vurdering er nu lavet, og det
indstilles derfor, at Folkeoplysningsudvalget kan godkende udviklingen af
Fritidskortet som beskrevet nedenfor.
Ud fra den juridiske vurdering er Michael Bethnas inhabil ved behandling af
sagen. Som medlem af Folkeoplysningsudvalget, kan Michael Bethnas derfor
ikke deltage i behandling af sagen, som vedrører app-løsning og hjemmeside,
idet han har en økonomisk og/eller personlig interesse heri. Der foreligger
desuden ikke nogen udbudsretlige udfordringer i forhold til Assens Kommunes
indkøbsregler, i forhold til køb af app-løsning og hjemmeside, idet købet samlet
er under 100.000 kr. og dermed ikke omfattes af hverken de overordnede
udbudsretlige krav eller Assens Kommunes interne regler for
konkurrenceudsættelse af opgaver. Hvis indstillingen imødekommes af
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Folkeoplysningsudvalget, kan der efterfølgende udarbejdes en endelige aftale
med leverandøren 4Dynamics.
På baggrund af evalueringer fra foreninger, efter første åbne periode for
Fritidskortet, indstilles det, at der tilføjes funktioner til app-løsningen, som vil
imødekomme ønsker og udfordringer fra foreningernes side. Der tilføjes en
funktion, så foreninger selv kan tilgå, tilføje og rette i tilmeldte aktiviteter til
Fritidskortet. Foreningerne får desuden mulighed for at begrænse antal pladser
til hver aktivitet for at sikre en god oplevelse for både frivillige og
prøvemedlemmer. For at øge brugeroplevelsen for borgerne samt lette
administrationen forbundet med at administrere aktiviteter i Fritidskortet
udvikles brugerrettet hjemmeside til Fritidskortet med oversigt over aktiviteter.
På både hjemmeside og i app tilføjes en tilmeldingsfunktion, som medfører, at
foreningerne får besked, når et prøvemedlem har tilmeldt en aktivitet.
Tilmeldingsfunktionen vil desuden øge chancen for, at prøvemedlemmerne
møder op til aktiviteten, da tilmelding giver en forpligtende følelse.
For at sikre tid til udarbejdelse af kontrakt med leverandør, test af system og
forberede foreningernes brug af app-løsning og hjemmeside indstilles det, at
den åbne periode for Fritidskortet fra 3. januar og 6 uger frem aflyses og
Fritidskortet igen åbnes for borgerne fra 1. april til 15. maj 2022 som planlagt.
Konkret er der brug for tid til at det nye tilpassede system kan testes inden det
tages i brug og at foreningerne kan modtage en grundig information og
mulighed for introduktion op til, at perioden for Fritidskortet åbnes for borgere
1. april 2022. Der bliver desuden bedre tid til at markedsføre indsatsen
målrettet de foreninger, som ikke før har deltaget i Fritidskortet på baggrund af
foreningernes sæsoner, hvilket primært gælder udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter.
Trine Madsen deltager på mødet og uddyber argumenter bag indstillingen.
Økonomi:
De 60.000 kr. som et engangsbeløb til videreudvikling af app-løsning og
udvikling af hjemmeside til Fritidskortet foreslås finansieret af mindreforbrug
på Folkeoplysningsområdet.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

1162.

21/19537 Tilskud til aftenskoler 2022, lokaler

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til ansøgning
fra AOF Center Odense om lokaletilskud til keramikkursus.
Sagsfremstilling:
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På møde den 2. december 2021 godkendte Folkeoplysningsudvalget fordeling af
tilskud til aftenskolernes undervisning i 2022.
Samtidig behandlede udvalget nye ansøgninger fra aftenskolerne om tilskud til
lokaler, som skal benyttes til undervisningen.
AOF Center Odense har søgt om tilskud til et privat lokale i Flemløse til
keramikkursus. Beløbet udgør 9.000 kr., som svarer til 75% af lejeudgiften på
12.000 kr. årligt.
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at det skulle undersøges om der kan
anvises egnede kommunale lokaler til keramikkursus.
Plan og Kultur har sendt forespørgsel til de kommunale folkeskoler samt
Aktivcentret i Glamsbjerg.
Keramikkursus
Aften kl. 18.00 – kl. 21.40
Max 6 deltagere
Mandag – tirsdag – onsdag- torsdag
5 mødegange i hvert hold.
Der er følgende tilbagemeldinger:
Aktivcentret i Glamsbjerg
Lokale med keramikovn
Plads til 8 deltagere
Betaler mellem kr. 800 og kr. 1.200 om året (bestyrelsen vurderer ud fra
brugen).
Lokalet er optaget tirsdag og torsdag eftermiddag.
Vissenbjerg skole
Billedkunstlokale med keramikovn
Haarby skole
Billedkunstlokale og har også en ovn.
Udfordringen ligger i at lokalet ligger i hovedbygningen og ovnen står i en
kælder i en anden bygning i den modsatte ende af skolen.
Tallerupskolen
Billedkunstlokale med ovn som kan brænde både glas og keramik.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Tilskud kan indeholdes i budgetrammen til voksenundervisning.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

1163.

Orientering
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- AOF Center Odense har sendt evaluering af ”Mand dig op” – et projekt, som har modtaget
tilskud fra udviklingspuljen.
Bilag medsendes.

Bilag:
Keramiklokale til AOF Center.pdf

1164.

Evt.

1165.

Underskriftsside (Lukket)
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