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Faktaoplysninger 
 
Navn: Kulturområdet 
Adresse: Kulturcenter Mariehøj,  

Øverødvej 246 B, Område B, 1. sal 
2840 Holte 

 
: 4611 5600 
Fax: 4611 5601 
Mail: kultur@rudersdal.dk 
Hjemmeside: www.rudersdal.dk 
 
Telefontid: Mandag til onsdag  kl. 10:00 – 15:00 

Torsdag   kl. 10:00 – 17:00 
Fredag  kl. 10:00 – 13:00 

 
Åbningstid: Mandag til onsdag  kl. 10:00 – 15:00 

Torsdag   kl. 10:00 – 17:00 
Fredag  kl. 10:00 – 13:00 

 
Kulturchef: Birgit Hoé Knudsen 

 4611 5610 / mobil 7268 5610 
bhk@rudersdal.dk 

 
Administrationschef: Henrik Skovgaard 

 4611 5611 / mobil 7268 5611 
hsk@rudersdal.dk 

 
 
 
 
Links til temahjemmesider i Kulturområdet 
 
Booking i Rudersdal: http://bookingirudersdal.dk  
Tilbud i SFK-Klub: www.skolefritidsklubben.dk  
Kultur for børn: www.kulturgalaksen.dk  
RudersdalRuten: www.rudersdalruten.dk  
Oplevelseskalender: www.oplevrudersdal.dk  
Cykling i Rudersdal: www.rudersdal.dk/cykling  
Kunst i Rudersdal: www.rudersdal.dk/kunst  
Turisme: http://www.rudersdal.dk/turist  
Kulturcenter Mariehøj: http://kulturcentermariehoej.rudersdal.dk  
 
 

  

mailto:kultur@rudersdal.dk
mailto:bhk@rudersdal.dk
mailto:hsk@rudersdal.dk
http://bookingirudersdal.dk/
http://www.skolefritidsklubben.dk/
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http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Fritid_kultur/Kunst.aspx
http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Turist_ny.aspx
http://kulturcentermariehoej.rudersdal.dk/
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Præsentation af Kulturområdet 
 
Kulturområdets virksomheder 
Kulturområdet og virksomhederne herunder er organiseret således:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det faglige fundament hviler på områdets forskellige virksomheder. Hver virksomhed har en 
faglig leder, der foruden det personalemæssige ansvar i den enkelte virksomhed, også har til 
opgave at sikre, at virksomhedens identitet synliggøres og opgaveporteføljen løses på et højt 
fagligt niveau og i overensstemmelse med de overordnede værdier og mål. Den faglige le-
ders kompetencer er defineret i Rudersdal Kommunes ledelseskodeks, der er beskrevet i 
”Fremsynet ledelse i Rudersdal Kommune - profil for ledelse af institutioner og virksomheder”. 
 
 
 

  

 

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalg

Direktion

Kulturchef

Kulturhuse / Biografer

Folkeoplysningsudvalg

Bestyrelse for 
Ung i Rudersdal

Musikskoleråd

Biblioteker Idrætsanlæg

Kultursekretariat med
faglige medarbejdere
og konsulenter

Ung i Rudersdal

Musikskole

Museer & Arkiv

Frivillige folkeoplysende foreninger, kulturelle 
foreninger m.fl. Koordinering, udvikling og drift af 
foreningsområderne m.v. I alt ca. 360  foreninger.

Brugerråd ved 
idrætsanlæg, kulturhuse
og ungecentre. I alt 9 råd.



 

-  5  - 

 
Politisk struktur i Kulturområdet 
 
Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har det overordnede ansvar for Kulturområ-
det. 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget er det udførende politiske fagudvalg. Endvidere indstiller udvalget 
til Kommunalbestyrelsen vedrørende overordnede og principielle emner for området jfr. den 
gældende delegationsplan. Kultursekretariatet betjener udvalget, der har en mødefrekvens på 
11 faste møder om året og har følgende medlemmer: 
 
• Formand Daniel E. Hansen (V) 
• Anne Anbo (V) 
• Camilla Barner-Christensen (V) 
• Anne Scharling Brun (L) 
• Claus Larsen (I) 
• Mona Madsen (L) 
• Kristine Thrane (A) 
 
Der er endvidere etableret demokratiske organer med direkte reference til Kultur- og Fritids-
udvalget. Disse er følgende: 
 
• Folkeoplysningsudvalget (jfr. lov om støtte til folkeoplysning). 
• Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (jfr. lov om ungdomsskoler m.v.). 
• Musikskolerådet. 
 
 
Folkeoplysningsudvalget. De enkelte kommuner skal efter folkeoplysningslovens bestem-
melser nedsætte et såkaldt § 35, stk. 2, udvalg med repræsentation for alle områder, der 
modtager tilskud og / eller låner lokaler via kommunen.  
 
Folkeoplysningsudvalget har ansvar og kompetence i henhold til styrelsesvedtægten, delega-
tionsplanen og folkeoplysningslovens bestemmelser. Udvalget har en mødefrekvens på 11 
faste møder om året og har følgende medlemmer: 
 
• Formand Jens Darket (V) 
• Anne Anbo (V) 
• Claus Larsen (C) 
• Poul-Henrik Appelqvist (Spejder - DDS 2. Birkerød gruppe) 
• Lena Becker (Aftenskoler – Birkerød Fritidsskole) 
• Jeppe Bülow-Lehnsby (Rudersdal Handicapråd) 
• Kirsten Dalkov (Rudersdal Seniorråd) 
• Kaj Elkrog (Kunst og kultur – Rudersdal Kulturparaply) 
• Søren Grotum (Frivilligt socialt arbejde – Rudersdal Handicap Idræt) 
• Mia Hyldahl (Idræt – Sigma Swim Birkerød) 
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• Frederik Burhøj Jerris (ungdomsforum – vælges for 1 år ad gangen) 
• Jørn P. Madsen (Idræt - Rudersdal Bokseklub) 
• Bent Nielsen (Aftenskoler – AOF Nordsjælland) 
• Camilla Udsen (Musikskolerådet) 
• Vakant (Bestyrelsen for Ung i Rudersdal) 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal har ansvar og kompetence i henhold til en styrelsesved-
tægt, delegationsplanen og ungdomsskolelovgivningens bestemmelser. Bestyrelsen har en 
mødefrekvens på 6-8 faste møder om året og har følgende medlemmer og tilforordnede:  
 
• Formand Camilla Barner-Christensen (V) 
• Anna Scharling Brun (L) 
• Maiken Andersen (forældrerepræsentant) 
• Oliver Burø Bjørnemose (brugerrepræsentant) 
• Jens Christian Frølich (forældrerepræsentant) 
• Andreas Graham (brugerrepræsentant) 
• Dorte Griffens (personalerepræsentant) 
• Per Vangekjær (arbejdsgiverrepræsentant) 
• Vakant (arbejdstagerrepræsentant) 
• Poul-Henrik Appelqvist (Folkeoplysningsudvalget) (tilfordordnet) 
 
Musikskolerådet har ansvar og kompetence i henhold til en styrelsesvedtægt, delegations-
planen og musikskolelovgivningens bestemmelser. Rådet har en mødefrekvens på 4-6 faste 
møder om året og har følgende medlemmer og tilforordnede: 
 
• Formand Søren Hyldgaard (V) 
• Næstformand Camilla Udsen (forældrerepræsentant) 
• Lise Brunberg (repræsentant fra folkeskolen) 
• Per Malchau Christensen (lærerrepræsentant) 
• Sabine M. Christensen (forældrerepræsentant) 
• Anders Li Skau Hansen (elevrepræsentant) 
• Morten Sandorff Petersen (forældrerepræsentant) 
 
 
 

  



 

-  7  - 

 

Kulturområdets opgaver 
 
Kulturområdet er en mangfoldighed af forskellige kultur-, fritids- og idrætsvirksomheder:  
 
Rudersdal Bibliotekerne 
Biblioteksvirksomhed.  
 
• Hovedbiblioteket Birkerød.  
• Holte Bibliotek.  
• Nærum Bibliotek.  
• Vedbæk Bibliotek. 
 
Biografer 
 
• Birkerød Bio.  
• Reprise Teatret. 
 
Rudersdal Museer 
Kulturarv. 
 
• Mothsgården.  
• Vedbækfundene.  
• Historisk Arkiv (lokal- og stadsarkiv). 
 
Rudersdal Musikskole 
Musikskolevirksomhed. 
 
Ung i Rudersdal 
Kulturaktiviteter for unge fra 6. klasse til 25 år.  
Fritidsundervisning fra 6.klasse – herunder  Ung Akademi.  
Fri med Stil - fritidsundervisning for 4.-5.klasser.  
Ungecentre og -klubber.  
SSP-virksomhed.  
Ungerådgivning.  
Koordinering og planlægning af ferieaktiviteter fra 3.klasse.  
 
• Ledelse og sekretariat (Kulturcenter Mariehøj). 
• Birkerød Ungecenter (herunder Casa Blanca). 
• Holte Ungecenter. 
• Nærum Ungecenter (herunder Klub Vedbæk). 
 
Kulturelle institutioner 
 
• Kulturcenter Mantziusgården – herunder MantziusLive.  
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• Kulturcenter Mariehøj – herunder kulturskolerne. 
• Andre kulturelle institutioner (udstillingssteder, forsamlingshuse m.m.) 
 
Idrætsanlæg mv. 
Idræt - faciliteter, rammer og muligheder.  
 
• Birkerød Badmintonhal  
• Birkerød Idrætscenter  
• Rudegaard Idrætsanlæg  
• Rundforbi Idrætsanlæg  
• Sjælsøhallen  
• Søndervangshallen  
• Tennis- og squashanlægget i Birkerød  
• Vedbæk Stadion  
• Selvejende anlæg med kommunalt tilskud 
 
Kultursekretariatet 
Kultursekretariatet har følgende hovedopgaver: 
 
• Ledelse (politikker, strategi og udvikling). 
• Sekretariat for og betjening af udvalg m.fl. 
• Styring og koordinering af kultur- og fritidsinstitutioner. 
• Budget- og regnskabsfunktioner. 
• Styring og drift af bygninger.  
• Kontrakter, leje og brugsretsaftaler. 
• Kommunikation og formidling, herunder internetbaseret foreningsregister. 
• Koordinering af aktiviteter og dialogmøder med folkeoplysende, kulturelle og øvrige for-

eninger og paraplyorganisationer. 
• Udlån og benyttelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg efter folkeoplysningslo-

ven (sæsontildeling og enkeltstående udlån).  
• Folkeoplysning: 

- Foreninger for børn og unge (idræt, spejdere m.fl.), herunder tilskud. 
- Foreninger med folkeoplysende undervisning for voksne (aftenskoler, oplysningsfor-

bund), herunder tilskud. 
- Rådgivning, vejledning og sundhedsfremmende projekter. 
- Start- og udviklingspuljen. 
- Elitestøtteordningen. 
- Øvrige puljer. 
- Fritidsværesteder. 

• Øvrig kulturel virksomhed: 
- Rådgivning og vejledning om samt arrangementer med kultur for børn og unge. 
- Kultur for, med og af børn - Kulturgalaksen/børnekultur.  
- Teater for børn og unge. 
- Tilskud til teaterforeninger. 
- Foreninger med kulturelle aktiviteter. 
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- Tilskud til kulturelle foreninger. 
- Kunst, kunstindkøb og kunstudstillinger. 

• Kulturelle arrangementer, begivenheder, events, projekter m.m. 
• Kulturhuse og kultursamlingssteder. 
• Tilskud til frivilligt socialt arbejde. 
• Kultur- og informationsvirksomhed (hjemmeside, foreningsregister m.m.). 
• Uddeling af priser (idrætsleder-, ungdomsleder-, talent- og kulturpris) og hædring af 

mestre. 
• RudersdalRutens Univers – uderum og udeaktiviteter. 
• Sundhed og motion, forebyggende sundhedsprojekter. 
• Udviklingsprojekter og –tiltag. 
• Venskabsbyarbejde og turisme. 
 
 
 
 

Kulturområdets virksomheder 
 
I dette afsnit gives en kort beskrivelse af Kulturområdets decentrale virksomheder. 
 
 
Idrætsanlæggene i Rudersdal 
Idrætsinspektør: Claus Madsen  

 7268 5684  
clma@rudersdal.dk  
www.idraet.rudersdal.dk  

 
Idrætsinspektøren har det overordnede ansvar over for kulturchefen for kommunens idræts-
anlæg, der består af Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg, 
Vedbæk Idrætsanlæg, Birkerød Badmintonhal, Søndervangshallen og Sjælsøhallen. Anlæg-
gene drives efter kommunalfuldmagtens regler og Kommunalbestyrelsens retningslinjer.  
 
På Birkerød Idrætscenter samt Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg er der halinspektører 
med ansvar overfor idrætsinspektøren for den daglige ledelse på anlægget. Birkerød Idræts-
center varetager tillige tilsyn og arbejdsopgaver i forhold til Birkerød Badmintonhal, Sønder-
vangshallen og Sjælsøhallen. Rundforbi Idrætsanlæg varetager tilsyn og arbejdsopgaver på 
Vedbæk Idrætsanlæg.  
 
Der er oprettet brugerråd følgende anlæg: 
 
• Birkerød Idrætscenter (herunder Birkerød Badmintonhal og Søndervangshallen) 
• Rudegaard Idrætsanlæg 
• Rundforbi Idrætsanlæg (herunder Vedbæk Idrætsanlæg) 
 

mailto:clma@rudersdal.dk
http://idraet.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=13776
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Endvidere fører idrætsinspektøren et tilsyn med de idrætsanlæg hvor der er indgået drifts-, le-
je- eller andre aftaler, p.t. kun Birkerød Tennis- og Squashanlæg og Nærum Gymnasium. I 
forhold til idrætshallen på Nærum Gymnasium fører idrætsinspektøren tilsyn med udnyttelsen 
af den tid, der i henhold til aftalen benyttes i tidsrummet kl. 18-22 fire hverdage om ugen. 
 
Endelig har idrætsinspektøren en rådgivende funktion i forhold til kommunens privatejede 
idrætsanlæg, hvortil der gives tilskud efter folkeoplysningsloven. 
 
 
RudersdalBibliotekerne 
Bibliotekschef: Marianne Aastrup  

 4611 5701  
maa@rudersdal.dk  
www.rudersdalbibliotekerne.dk  

 
Bibliotekschefen har det overordnede ansvar over for kulturchefen for Rudersdal Biblioteker-
ne, der består af Hovedbiblioteket i Birkerød samt lokalbibliotekerne i Holte, Nærum og Ved-
bæk. Bibliotekerne er tilgængelige 7-21 alle ugens 7 dage. I selvbetjent åbningstid kræves 
adgangskode. Bibliotekerne drives efter bibliotekslovgivningen samt Kommunalbestyrelsens 
retningslinjer. 
 
 
Rudersdal Museer 
Museumsleder: Jon Voss 

 4611 5657  
jonv@rudersdal.dk  
www.museer.rudersdal.dk  

 
Museumslederen har det overordnede ansvar over for kulturchefen for det statsanerkendte 
Rudersdal Museer, der består af Mothsgården, Vedbækfundene og Historisk Arkiv for Ru-
dersdal Kommune. Museerne drives efter museums- og arkivlovgivningen, retningslinjer fra 
Kulturstyrelsen og Kommunalbestyrelsens bestemmelser. Kultur- og Fritidsudvalget er besty-
relse for Rudersdal Museer.  
 
Rudersdal Museer samarbejder med Birkerød Lokalhistoriske Forening / Birkerød Lokalhisto-
riske Arkiv og Museum, Historisk Topografisk Selskab for Søllerødegnen og andre relevante, 
lokale aktører. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i museets brugerråd. 
 
 
Biografer (Reprise Teatret og Birkerød Bio) 
Leder af Reprisen: Mette Schramm 

 4542 1026 / mobil 2062 0317 
msc@rudersdal.dk 
www.reprisen.rudersdal.dk  

 

mailto:maa@rudersdal.dk
mailto:jonv@rudersdal.dk
http://www.museer.rudersdal.dk/
mailto:msc@rudersdal.dk
http://reprisen.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=926
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Lederen af Reprise Teatret har ansvaret over for kulturchefen for driften af Reprisen i Holte. 
Reprisen drives efter reglerne i lov om film samt Kommunalbestyrelsens retningslinjer.  
 
Reprise Teatret er et kulturtilbud for alle borgere i Rudersdal Kommune samt interesserede 
beboere i omliggende kommuner. Biografen fremviser film for alle aldersgrupper, dog med 
hovedvægten lagt på børn mellem 3-12 år, samt voksne over 30. 
 
Birkerød Bio ejes af kommunen. Birkerød Bio er bortforpagtet. De to biografledere har et ind-
byrdes samarbejde.  
 
 
Rudersdal Musikskole 
Musikskoleleder: Henrik Lilleholt Smidt 
  4611 5952 / mobil 7268 5952 

hens@rudersdal.dk 
www.musikskolen.rudersdal.dk 

 
Rudersdal Musikskole tilbyder musikundervisning for alle borgere i Rudersdal Kommune mel-
lem 0 og 24 år og drives efter lov om musik, retningslinjer fra Kunstrådet og Kommunalbesty-
relsens bestemmelser. Der er nedsat en Musikskoleråd. 
 
Musikskolen har kontor- og undervisningslokaler på Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter 
Mantziusgården, og der er en udstrakt brug af Dronninggårdskolen. Undervisningen foregår 
henholdsvis fra de tre kraftcentre Mariehøj, Mantziusgården og Dronninggårdskolen samt på 
kommunens skoler og i kommunens daginstitutioner. 
 
 
Kulturcenter Mariehøj 
Ansvarlig: Birgit Hoé Knudsen 

 4611 5610 / mobil 7268 5610 
bhk@rudersdal.dk 

 
Kulturkonsulent: Helle Lehrmann 

 4611 5618 / mobil 7268 5618 
hleh@rudersdal.dk 
www.kulturcentermariehoej.rudersdal.dk 

 
Foruden Kultursekretariatet huser Kulturcenter Mariehøj Hjemmeplejen, Rudersdal Musiksko-
le, Ung i Rudersdal, Børnehuset Mariehøj, foreninger, væresteder, aftenskoler m.m. 
 
Efter ombygningen og tilbygning af en ny hovedbygning med caféområde rummer Mariehøj 
nu en kultursal, almindelige undervisnings- og mødelokaler, IT undervisningslokale, værk-
steds- og aktivitetslokaler, øvrige foreningslokaler m.m., der udlånes til foreninger via lokale-
fordelingen. Endvidere er der kontorfaciliteter til aftenskoler. Teatermejeriet, Vedbæk Garden, 

mailto:hens@rudersdal.dk
http://www.musikskolen.rudersdal.dk/
mailto:bhk@rudersdal.dk
mailto:hleh@rudersdal.dk
http://www.kulturcentermariehoej.rudersdal.dk/
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Rytme i Rudersdal og mange andre foreninger holder til og udbyder deres aktiviteter fra Mari-
ehøj.  
 
Der er brugerråd på Kulturcenter Mariehøj. Brugerrådet består af kommunens egne områder 
og kulturelle virksomheder på stedet, de foreninger der har faste lokaler på kulturcenteret 
samt foreninger, der anvender lokaler på Mariehøj. 
 
 
Kulturcenter Mantziusgården  
Kunstnerisk leder: Mads Riishede 

 4611 5641 / mobil 7268 5641 
madr@rudersdal.dk 
www.mantzius.rudersdal.dk 

 
Foruden administrationen for MantziusLive huser Kulturcenter Mantziusgården en 10. klasse-
skole (der fraflytter sommeren 2017), Den Gule Drage, Ung i Rudersdal, Rudersdal Rekrutte-
ring, Rudersdal Musikskole og Rudersdal IT. Et område af rektor- og værkstedsfløjen er bort-
forpagtet til Restaurant Mantzius. 
 
Mantziussalen er omdrejningspunkt for såvel professionelle som amatørkulturelle arrange-
menter som koncerter, teater m.m. Mantzius Live annoncerer sine tilbud offentligt via egen 
hjemmeside, programmer, nyhedsbreve og via lokalpressen. 
 
Der er almindelige undervisnings- og mødelokaler, værksteds- og aktivitetslokaler m.m. Tea-
tergruppen Limenas, Rudersdal Teaterforening og mange andre foreninger holder til og udby-
der deres aktiviteter fra Mantziusgården. 
 
Der er brugerråd på Kulturcenter Mantziusgården. Brugerrådet består af kommunens kulturel-
le- og øvrige virksomheder på stedet, de foreninger der har egne lokaler på kulturcenteret 
samt foreninger, der har fast sæsontildeling af lokaler på Mantziusgården. 
 
 
Ung i Rudersdal 
Ungechef: Lars Eldrup 

 4611 5901 / mobil 7268 5901 
lael@rudersdal.dk 
www.uir.rudersdal.dk 

 
Ung i Rudersdal tilbyder undervisning og klubvirksomhed for alle unge i Rudersdal Kommune 
mellem 12 og 25 år og drives efter lov om ungdomsskoler og Kommunalbestyrelsens be-
stemmelser. Der er nedsat en bestyrelse for Ung i Rudersdal. 
 
Ung i Rudersdal er centralt placeret i koordination og iværksættelse af kommunens ungepoli-
tik og har som mission at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige 
kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. 

mailto:madr@rudersdal.dk
http://www.mantzius.rudersdal.dk/
mailto:lael@rudersdal.dk
http://www.uir.rudersdal.dk/
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Der tilbydes fritidsundervisning i sprog, kreative, praktiske fag m.m. Undervisningen udbydes 
via portalen ungirudersdal.dk, via ungemagasinet samt ved brug af sociale medier. Undervis-
ningen foregår fortrinsvis i ungecentrene, på Kulturcenter Mariehøj samt i et vist omfang på 
kommunens skoler.  
 
Ungdomsklubvirksomheden er et frit tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter og samvær af en 
mere uformel karakter, - eksempelvis omkring IT, værksteder, musisk udfoldelse, ture, studie-
rejser, fester og andre kulturelle arrangementer. Omdrejningspunkterne for klubvirksomheden 
er de tre ungecentre i Birkerød, Holte og Nærum samt afdelingen på Vedbæk skole.  
 
Ung i Rudersdal laver derudover en række matrikelløse aktiviteter for unge over hele kommu-
nen, koordinerer SSP-indsatsen og ud- og afvikler en række kulturelle events for unge. Ung i 
Rudersdal varetager endvidere en ungerådgivning, med mulighed for rådgivning via chat, on-
line video eller ved personligt fremmøde. Herudover er Ung i Rudersdal opgaveløser og bi-
dragsyder i aktiviteter i samarbejde med en række andre aktører: UU-Sjælsø, Forebyggelse 
og Rådgivning, Beskæftigelse, Byplan, Skole og Familie m.fl. 
 
 
 
 
MED- og Sikkerhedsorganisation i Kultur 
 
Kulturområdet har et MED-udvalg – KulturMED – der behandler spørgsmål vedrørende ar-
bejds-, personale-, samarbejds-, teknologi-, sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold.  
 
KulturMED består af: 
 
 
Ledelsesrepræsentanter 
• Birgit Hoé Knudsen, kulturchef (formand) 
• Marianne Aastrup, bibliotekschef 
• Claus Madsen, idrætsinspektør 
• Henrik Skovgaard, administrationschef 
• Henrik Lilleholt Smidt, musikskoleleder 
• Jon Voss, museumsleder 
• Lars Eldrup, ungechef 
• Mads Riishede, kunstnerisk leder 
 
Medarbejderrepræsentanter 
• Helle Nielsen, HK på bibliotekerne 
• Ulla Bengtsson, bibliotekarerne 
• Tove Melson – HK i øvrigt (næstformand) 
• Brian Jørgensen, TR servicemedarbejdere på idrætsanlæg 
• Gregers Olsen – TR servicemedarbejdere skoler / kulturcentre 
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• Jens Nybo Rasmussen – TR FOA 
• Morten Meinert Jensen, Rudersdal museer 
• Per Malchau Christensen, musikskolelærerne 
• Peter Roholt, FTR BUPL 
 
 
 
 

Rudersdal Kommunes Kulturpolitik 
 
I 2008 har Kultur- og Fritidsudvalget vedtog følgende kulturpolitiske værdier som en overord-
net ramme (paraply) for kommunens kulturpolitik.  
 
 
Vision 
 
Rudersdal – Kulturen i bevægelse 
 
- Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt. 
- Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. 
 
Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje – fysisk og 
mentalt. 
 
Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser. 
 
Værdier 
- Mangfoldighed 
- Kvalitet 
- Kompetencer 
- Mod og synlighed 
- Dialog og samarbejde 
- Sundhed, trivsel og livskvalitet 
- Tradition og fornyelse 
 
 
Mangfoldighed 
 
Værdi 
- Mangfoldighed er rummelighed på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og interesser.  
- Mangfoldighed er respekt for den enkelte, anerkendelse og samspil mellem forskellig-

heder. 
 
Mål 
Derfor vil vi 
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- Understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud, der inspirerer til fysisk 

udfoldelse, intellektuelle aktiviteter og sociale relationer. Alle skal kunne udfolde deres 
evner og interesser – alene eller sammen med andre. 

- Skabe dynamik, ejerskab og livsglæde. 
 
 
Kvalitet 
 
Værdi 
Rudersdal er et særligt sted med mange kvaliteter for både bosiddende og gæster. 
 
- Kvalitet er alsidighed i udbuddet af tilbud inden for kultur- og fritidslivet og ikke mindst 

selve indholdet i aktiviteterne. 
- Kvalitet er også de mange attraktive udøvelsesrum – ikke mindst i naturen. 
 
Mål 
Derfor vil vi 
 
- udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser med hinanden. 
- sætte spor, skabe forundring, nye erkendelser og give mulighed for fordybelse. 
- have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmuligheder gennem hele op-

væksten 
- udfordre – såvel de fysiske som de menneskelige ressourcer og skabe nærværende 

indhold og kvalitet i oplevelser. 
 
 
Kompetencer 
 
Værdi 
Kreativitet skaber det fundament, som understøtter vilkårene for livslang læring og skaber 
grobund for en personlig udvikling. 
 
Oplevelser og aktiviteter i kultur- og fritidslivet giver børn, unge og voksne faglige og sociale 
kompetencer til videre uddannelse, almindelig sund og indholdsrig livsførelse. 
 
Målsætning 
Derfor vil vi 
 
- have fokus på ”det hele menneske” og tage udgangspunkt i det enkelte individ. 
- støtte såvel bredden som eliten. 
- spotte talenter og færdigheder, hjælpe på vej… og dermed sikre kulturens videreførelse. 
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Tradition og fornyelse 
 
Værdi 
Kultur giver sammenhold, styrke og identitet. 
 
Kultur er et prisme, hvorigennem verden kan betragtes og nye vinkler blive synlige. 
 
Traditioner giver lokale holdepunkter i tilværelsen og åbner for globale muligheder. 
 
Mål 
Derfor vil vi 
 
- udbrede kendskabet til kulturens mange muligheder, herunder kulturarven og naturen. 
- værne om traditionerne, så de er i pagt med tiden. 
- være i konstant bevægelse og åbne for nye møder, andre kulturer og traditioner. 
 
 
Mod og synlighed 
 
Værdi 
Kultur bringer mennesker sammen. 
 
Kultur er et spejl på virkelighedens mange facitter, der giver stof til eftertanke og næring til 
fantasien. 
 
Kultur giver muligheder, anderledes løsninger og nye oplevelser. 
 
Mål 
Derfor vil vi 
 
- have mod og satse på både bredde og elite. 
- tage ansvar og tage chancer. 
- skabe synergi og synlighed om, hvem vi er, hvad vi kan og hvad vi vil. 
 
 
Sundhed, trivsel og livskvalitet 
 
Værdi 
Sundhed er et afgørende element i tilværelsen. 
 
Kultur- og fritidslivet er den dimension, der er med til at krydre livet, pirre nysgerrigheden, 
skabe engagement og give inspiration i hverdagen. 
 
En positiv tilgang til livet hænger sammen med indhold og trivsel i dagligdagen. 
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Mål 
Derfor vil vi 
 
- skabe og understøtte eksisterende rammer og en bred vifte af muligheder, der kan bi-

drage til sundhed og livskvalitet. 
- fokusere på sundhedsfremme ved at udnytte kultur- og fritidslivets potentialer. 
 
 
Dialog og samarbejde 
 
Værdi 
De bedste resultater skabes ved at inddrage borgerne gennem en dynamisk platform med in-
formation og dialog. 
 
Involvering er attraktivt og vedkommende for den enkelte og en måde at opleve og deltage i 
lokalområdet på. 
 
Samarbejde og partnerskaber er vigtige for fornyelse og forankring i det nære miljø. 
 
Mål 
Derfor vil vi 
- skabe netværk på tværs af traditionelle skel. 
- sætte mange forskellige kompetencer i spil med hinanden. 
- i dialog med hinanden om ønsker, behov, løsninger og beslutninger. 
 
 
Temapolitikker 
Værdierne danner fundament og ledetråde for de underliggende temapolitikker. På nuværen-
de tidspunkt er følgende temapolitikker godkendt af Kommunalbestyrelsen: 
 
• Bibliotekerne 
• Kulturarven 
• Unge 
• Idræt og motion 
• Frivillighed 
 
Arbejdet med temapolitikkerne udført med størst mulig borgerinddragelse fra alle relevante in-
teressenter i forhold til den enkelte temapolitik, herunder inddragelse af paraplyorganisationer 
som f.eks. Rudersdal Idrætsråd, BUS Rudersdal, Rudersdal Kulturparaply, handicaporganisa-
tioner, handels- og erhvervsliv m.fl. 
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Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads 
 
Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads 
 
• Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk 
• Med indflydelse og ansvar 
• Vi værdsætter og anerkender hinanden 
• Vi samarbejder og tænker i helheder 
 
Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation 
 
• Der lytter til omverdenens krav 
• Der sætter mål og følger op 
• Der er førende i udnyttelsen af IT 
• Der arbejder smidigt og rationelt 
 
Med kompetente medarbejder og kvalitet i arbejdet 
 
• Vi uddanner os 
• Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen 
• Vi sætter vore kompetencer i spil 
• Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen 
 
Med en fremsynet ledelse på alle niveauer 
 
• Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen 
• Der har øje for både proces og resultat 
• Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden 
• Der udviser personlig og faglig integritet 
 
 
 
 

Kulturområdets indsatsområder for 2017 
 
Baggrund 
Generelt har Kulturområdet fokus på, hvordan områdets organisation, strukturer og opgave-
løsning kan effektiviseres, udvikles og forbedres - og særligt i 2017 sættes der fokus de store 
budgettilpasninger, der skal implementeres i løbet af året. Kommunens budget er under alvor-
ligt pres, blandt andet som følge af omprioriteringsbidrag og vigende likviditet. For Kultur- og 
Fritidsudvalget betyder det en tilpasning på 16.234.000 kr. i budgetperioden 2017-20. Ud-
møntningen sker hovedsageligt gennem tilpasning af ledelsesstrukturer, organisering, reduk-
tion i normering og almindelig drift, samt ved øgede indtægter. 
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Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet er der sket yderligere tilpasning af ud-
valgets budget med 1.250.000 kr., svarende til en samlet tilpasning på 17.484.000 kr. i bud-
getperioden 2017-20. De seneste tilpasninger skal ske på aktivitetstilskud til frivillige folkeop-
lysende foreninger samt forhøjede takster for benyttelse af kommunens svømmehaller. 
 
Implementeringen sker med involvering af såvel Kulturområdets MED-organisation og med-
arbejdere på alle niveauer, som med de relevante udvalg, bestyrelser og brugerråd  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål om Frivillighed og Tilgængelighed fortsætter i 
2017. I foråret 2017 fremlægges evaluering med de resultater, der er opnået frem til det tids-
punkt forhold til målene.  
 
Disse to langsigtede mål er ikke blevet mindre relevante for området, idet Kommunalbestyrel-
sen i december 2016 besluttede, at Rudersdal Kommune som organisation skal kunne mat-
che udviklingen på frivillighedsområdet – så det i langt højere grad bliver muligt at favne, 
spotte, udvikle og ikke mindst skabe samspil med frivillige – også de, der ikke er organiseret i 
de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer m.v. Endvidere er det besluttet, at 
Rudersdal Frivilligcenter organisatorisk og fysisk placeres i Kulturområdets resortområde. 
 
For den samlede organisation i Rudersdal Kommune er det besluttet, at der i 2017 sker en 
implementering af den i 2016 vedtagne borgerdialogpolitik. Kulturområdet vil arbejde med im-
plementeringen – dels i samarbejde med brugerbestyrelser, råd m.v., og dels i organisatio-
nen, med og blandt ledere og medarbejdere. Dette vil bl.a. ske med særlig fokus på kompe-
tenceudvikling – og helt konkret vil området arbejde med servicekodeks, mødet med borge-
ren og ikke mindst meget konkret deltage i kommunens indsats med arbejdsmetoden ”sam-
skabelse”. 
 
Opfølgning på Idrætsanalysen vil fortsat være i fuld gang. I 2017 påbegyndes projektering af 
projekterne færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, renovering af idrætshallen ved Nærum 
Ungecenter samt renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg m.m. Herudover 
fortsættes digitaliseringsindsatsen i forlængelse af det ny bookingsystem med direkte booking 
ved døren, digitale låse, etablering af teknologier til håndtering af fremmødekontrol m.m. Det 
forventes, at der sker en overlevering af handleplanen fra det eksisterende Kultur- og Fritids-
udvalg til det nye, som tiltræder ved årsskiftet til 2018. 
 
 
Kulturområdet har i 2017 indsatsområder afledt 
• Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Frivillighed og Tilgængelighed) 
• Kommunens budget 
• Bycenter og lokalmiljøer 
• Udvikling og fornyelse 
• Direktionens indsatser 
• Idrætsanalysen 
• Børne- og Ungepolitikken 
• Borgerdialogpolitikken 
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Kultursområdets indsatsområder i 2017: 
• Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 

1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 
2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 

 
• Kultur- og Fritidsudvalgets budget 

3) Budgetudfordringer fra 2017 og frem 
4) Særlige indsatser i forhold til budgetvedtagelsen for 2017 

 
• Frivillighed i Rudersdal Kommune 

5) Organisatorisk tilpasning og udvikling af frivilligområdet 
 
• Kultur i bycentre og lokalmiljøer 

6) Mere liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen 
 
• Direktionens indsatser vedr. 

7) Opfølgning på budgetvedtagelsen for 2017 
8) Udmøntning og implementering af Borgerdialogpolitikken 

 
• Projekter afledt af Idrætsanalysen 

9) Idrætsanalysens handleplan 
 
• Borgertilfredshedsundersøgelse 

10) Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal, forår 2017 
 
• Ejendomsanalyse og nye driftsformer 

11) Indsatser afledt ejendomsanalysen 
 
• Kulturområdets udearealer 

12) Indsatser i forhold til udvikling og brug af områdets udearealer 
 
Organisations- og styringskoncept 
Organisations- og styringskonceptet baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet 
virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne.  
 
Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsat-
ser over til områdets virksomhedsplan – ligesom virksomhedsplanens overordnede mål ope-
rationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i virksomhederne. 
Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele Kulturområ-
det vil være sammenhængende. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål  
(Fra 2015 som fortsættes i 2016 og 2017) 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

1. Udmøntning af frivillig-
hedspolitikken 

 

Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken 
gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mu-
lighed for at realisere ønsker og behov for at sætte 
deres kompetencer i spil som frivillige. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske vær-
dier samt ”Fem veje til det gode liv”:  
1. Det skal være enkelt at være frivillig 
2. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ 

understøttes 
3. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 
4. Frivillighed anerkendes som et væsentligt funda-

ment i Rudersdal Kommune. 
”Fem veje til et godt liv”: herunder Styrk dit netværk, 
Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv 
af dig selv 
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 
indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende 
pejlemærker: 
• I Rudersdal Kommunes kommende borgertilfreds-

hedsundersøgelse indføjes specifikke spørgsmål om 
det at være frivillig 

• Involvering og inddragelse af frivillige 
v/fokusgruppeinterview, dialogmøder, workshops, 
spørgeskemaundersøgelse m.m. 

• Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige 
der arbejder i fællesskabet  

• Mulighedsrum for borgernes udfoldelse af egne idéer 
og initiativer 

 
Resultater  
1. Fysisk og mentalt velvære samt sundhedsfremme  
2. Frivillige er tilfredse med deres muligheder og vilkår i 

Rudersdal 
3. Synlighed og tilgængelighed til informationer og 

hjælpemidler/værktøjskasser  
 
Evaluering og dokumentation  
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• Registrering af tiltag, arrangementer, frivillige m.v. 
• RK-borgertilfredshedsundersøgelse 
• Sundhedsprofilen 
• Kvalitativ effekt (dialog, interview……) 
 

2. Øge tilgængelighed til  
kultur, fritids- og idrætstil-
bud 

 

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til facilite-
ter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholds-
mæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelig-
hed til rammer/fysiske faciliteter og indhold af-
stemmes i videst mulige omfang i forhold til bor-
gernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi 
m.v. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i følgende:  
1. Nye brugergrupper og fleksibel anvendelse 
2. Børn, unge og folkeoplysning, herunder fokus på 

inklusion 
3. Udearealer 
4. Web, kommunikation og formidling 
 
Resultater 
• Tidssvarende faciliteter 
• Øget kapacitet, adgang og tilgængelighed 
• Flere og nye brugere, herunder børn og unge 
• Nye anvendelsesmuligheder 
• Forbedret web, kommunikation og formidling 
• Tilfredse borgere, foreninger, kulturaktører m.fl. 
 
Evaluering og dokumentation 
• Registrering af nye brugere og nye anvendelsesfor-

mer 
• Kvantitative mål for kapacitetsudnyttelse, åbningstid, 

benyttelsesgrader o.lign. som vil fremgå af budget-
publikationen samt respektive virksomhedsplaner 

• RK tilfredshedsundersøgelse Kvalitativ effekt (dialog, 
interview……) 
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Kultur- og Fritidsudvalgets budget 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

3. De kommende års budget- 
mæssige udfordringer fra 
2017 og frem 

 
 

Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at 
håndtere de kommende års budgetmæssige udfor-
dringer, så Kulturområdet trods pres på økonomien 
fortsat kan leve op til Kommunalbestyrelsens vision 
og værdigrundlag. 
 
Handleplan  
I 2017 planlægges og gennemføres følgende initiativer 
afledt budgetvedtagelsen: 
• De enkelte virksomheder i Kulturområdet, planlæg-

ger, iværksætter og implementerer tilpasninger / 
ændringer vedr. organisering, styring, normering og 
ressourceallokering, herunder ledelsesstruktur, med 
henblik på ændringer, der bidrager til at optimere og 
effektivisere drift og udvikling m.m. 

• Tilpasninger sker med inddragelse af såvel Kultur-
MED som LokalMED / Personalemøder med MED-
status i de enkelte virksomheder. 

 

4. Særlige indsatser afledt 
budgetvedtagelsen for 
2017 

 

Mål: Tilpasning af kontrakter og aftaler samt udvik-
ling og tilpasning af fysiske rammer således, at de 
lever op til de budgetmæssige beslutninger i for-
hold til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.  
 
Handleplan: 
I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 
2017 planlægges og gennemføres følgende initiativer: 
• Der arbejdes med implementering af Åbent bibliotek 

på Hovedbiblioteket i Birkerød i perioden 2017 og 
2018 

• Der indgås ny lejeaftale med Havarthigaarden med 
henblik på tilpasning af brug af lokaler til den folke-
oplysende virksomhed i dagtimerne til det budget-
mæssige niveau, der er besluttet for 2017. 

• Der arbejdes med bidrag til beskrivelse af service-
tjekket på kommunens organisation jfr. budgetafta-
lens sidepapir. Dette arbejde sker med størst muligt 
inddragelse af KulturMED og LokalMED / Persona-
lemøder med MED-status. 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets projekter på inve-
steringsoversigten i 2017 planlægges og gennemføres 
følgende initiativer: 
 
• Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter 
• Renovering af idrætshallen på Nærum Ungecenter 
• Udskiftning af kunstgræs en bane på Birkerød 

Idrætscenter samt en bane på Rundforbi Idrætsan-
læg 

 
 
 
Frivillighed i Rudersdal Kommune 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

5. Organisatorisk tilpasning 
og udvikling af frivilligom-
rådet 

 
 

Mål: Som organisation skal Rudersdal Kommune kunne 
matche udviklingen, så det i langt højere grad bliver 
muligt at favne, spotte og spille sammen med de frivilli-
ge, der ikke er organiseret i de traditionelle strukturer 
som foreninger, organisationer m.fl. 
 
Handleplan  
Afledt af Kommunalbestyrelsens beslutning af 
23.11.2016 sker effektuering af, 
• organisatoriske tilpasninger i forhold til den tværgå-

ende koordinering af arbejdet med frivillighed, og 
• den organisatoriske og fysiske placering af Frivillig-

centret.  
 
Kulturområdet foranlediger en struktur der sikrer:  
• Koordinering af indsatser og tiltag, som er afledt af 

Frivillighedspolitikken 
• Sekretariatsbistand i forhold til frivillighedstiltag og 

indsatser på tværs – internt i organisationen og eks-
ternt i forhold til borgerne 

• Videndeling/læring ind i organisationen og ud mod 
borgerne – herunder udbredelse af kendskabet til 
Frivillighedsguiden og den tilhørende værkstøjskas-
se 

• Koordinering af kurser/uddannelse i ledelse af frivil-
lige 

• Synliggørelse og kommunikation af indsatser og 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

tiltag internt og eksternt – herunder løbende udvik-
ling af og formidling på kommunens hjemmeside og 
på øvrige platforme 

• Udvikling, koordinering og drift af Frivillighedsnet-
værket på tværs af kommunale fagområder, ”frie fri-
villige”, foreninger og organisationer samt eventuelt 
modtagere af frivillige indsatser 

• Udarbejdelse af forslag til tværgående indsatsom-
råder på baggrund af input fra Frivillighedsnetvær-
ket og indstilling/forslag fra styregruppen 

 
 
 
Kultur i bycentre og lokalmiljøer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

6. Mere liv til bycentre og 
lokalmiljøer i kommunen 

 

Mål: Tværgående indsatser med liv til bycentre og 
lokalmiljøer i kommunen. 
 
Handleplan  
Generelt understøtter og indgår Kulturområdets virk-
somheder i tværgående aktiviteter og tiltag med henblik 
på at udnytte synergien og det potentiale, der er i Næ-
rum Kultur4kant med dens forskellige fagligheder, der 
sammen og i samspil med øvrige aktører i lokalområdet 
kan bidrage til at styrke det lokale kulturliv. 
 
I 2017 planlægges og gennemføres – i synergi med 
Bycenterudvalgets indsatser for udvikling af bycentre 
og lokalmiljøer i kommunen – følgende initiativer: 
 
• Birkerød: Implementering af byrumsprojektet Lege-

plads for alle aldre. 
• Nærum: Indretning af nordlængen til Lokalhistorisk 

Arkiv og øvrige museale aktiviteter i synergi hermed 
og i forhold til borgernes muligheder. 

• Nærum: Eventuel indretning af 1. salen i hoved-
bygningen til ungdomshistoriks udstilling. 

 
Kultur4kanten i Nærum er en samarbejdsplatform med 
omdrejningspunkt i kommunens virksomheder og insti-
tutioner på Biblioteksalléen: Rudersdalbibliotekerne, 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

Rudersdal Museer, Lokalhistorisk Arkiv, Ung i Ruders-
dal, Plejecenter Hegnsgården m.fl. 
 

 
 
Direktionens indsatsområder 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

7. Opfølgning på budgetved-
tagelsen for 2017 

 

Se indsatser ovenfor under indsatsområde 4. 

8. Udmøntning og implemen-
tering af Borgerdialogpoli-
tikken 

 

Mål: Kultur udmønter og implementerer Borgerdia-
logpolitikken gennem tiltag, der sikrer, at Kulturom-
rådet lever op til intentionerne og kravene i politik-
ken. 
 
Handleplan 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter via 2-4 ind-
satser i egen virksomhedsplan i henhold til borgerdia-
logpolitikken via: 
 
• Drøftelse og afklaring i MED 
• Etablering af egne servicekodeks 
• Nye arbejdsmetoder og opgaveløsninger, bl.a. via 

samskabelse 
• Kompetenceudvikling 

- Kurser  
- Videndeling 
- Andet 
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Idrætsanalysen 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

9. Idrætsanalysens handle-
plan 

 

Mål: At skabe fortsat udvikling som opfølgning på 
idrætsanalysen. 
 
Handleplan 
Udarbejdelse af forslag til opdateret handleplan for pe-
rioden 2017-19 til opfølgning på idrætsanalysen. 
 

 
 
Borgertilfredshedsundersøgelse 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

10. Borgertilfredshedsun-
dersøgelse i Rudersdal, 
forår 2017 

 

Mål: Der gennemføres undersøgelse med henblik 
på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med 
drift og udvikling af kommunen, herunder de kom-
munale institutioner, serviceydelser m.m. 
 
Handlingsplan 
Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i re-
sultater der vedrører Kulturområdet. 
 

 
 
Ejendomsanalysen og nye driftsformer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

11. Indsatser afledt ejen-
domsanalysen 

 

Mål: At gennemføre konkrete projekter som opfølg-
ning på ejendomsanalysen. 
 
Handlingsplan 
I 2017 vil der blive arbejdet med en konkret udmøntning 
af: 
• Flytning af Holte Ungecenter til nye lokaliteter. Der 

udarbejdes en analyse af forhold, som kan have 
indflydelse på en kommende flytning af Holte Unge-
center fra nuværende lokaler til Rudegaard Idræts-
anlæg. Analysen skal ligge til grund for en sags-
fremstilling, som præsenteres for Kultur- og Fritids-
udvalget den 08.06.2017  
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• Indsatser i forhold til en ny driftsform for Hest-
købgård i samskabelse med Furesø Golfklub 

• Gennemførelse af Birkerød Tennisklubs visionspro-
jekt, herunder organisering af ny driftsform for Bir-
kerød Ketchercenter i samarbejde med andre for-
eninger, der anvender faciliteterne på Topstykket i 
Birkerød 

 
 
 
Kulturområdets udearealer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

12. Indsatser i forhold til ud-
vikling og brug af Kultur-
områdets udearealer 

 

Mål: Bedre brug og udnyttelse af udearealer ved 
Kulturområdets ejendomme. 
 
Handlingsplan 
I 2017 arbejdes der målrettet med indretning af udeare-
aler ved ejendomme og faciliteter m.m. i kommunen, 
der administreres af Kulturområdet således, at borgere, 
foreninger får en bredere vifte af muligheder for uden-
dørs aktivitet.  
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 
indsatser i egen virksomhed i henhold til ovenstående 
pejlemærker. 
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Budget 2017 for hele Kulturområdet 
 
Kulturområdet har et samlet nettobudget i 2017 på 131.224.000 kr. Det fordeler sig på føl-
gende hovedemner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anden kultur indeholder udstillingsbygninger og –virksomhed, kunstindkøb og vedligeholdelse 
af kunst, tilskud til kulturelle foreninger, formidlings- og informationsvirksomhed m.m. 
 
Folkeoplysning dækker over Start- og udviklingspuljen, tilskud til folkeoplysende undervis-
ning, tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende lokaletilskud, sær-
ordninger med foreninger samt øvrige aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 
 
Ung i Rudersdal dækker over ungdomsskoleundervisning, klubvirksomhed, ferieaktiviteter, 
SSP m.v. 
 
Bevillinger til tjenestemandspensioner, udvendig vedligeholdelse af bygninger, pasning af 
udendørs arealer samt vintertjeneste på hele Kulturområdet er ikke indregnet i ovenstående, 
da disse bevillinger disponeres af henholdsvis Personale, Rudersdal Ejendomme samt Natur, 
Park & Miljø. 
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BUDGET 2017 - KULTUROMRÅDET 
Nettobudget i alt = 131.224.000 kr. 

Alle beløb nedenfor er i 1.000 kr. 

Idrætsanlæg m.m.
Biblioteker
Museer
Biografer
Musikskole
Kulturcentre
Anden kultur
Folkeoplysning m.m.
Ung i Rudersdal & SSP
Friv. Socialt arbejde
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Nøgletal vedr. budget for 2014 til 2017 
 
Nøgletal 2014 2015 2016 2017 
Antal indbyggere, 1. kvartal i året 55.034 55.441 55.739 56.133 
          
Nettodriftsbudget pr. indbygger (kr.)               1) 2.458 2.477 2.513 2.399 
 - for biblioteker           601 603 598 588 
 - for museer                   2) 93 93 110 92 
 - for de 2 biografer  15 15 13 11 
 - for musikskolen 15 15 13 11 
 - for Ung i Rudersdal                    3) 334 340 333 320 
 - for idrætsanlæg 556 567 547 536 
 - for de 2 kulturcentre              4) 157 179 176 183 
          
 - Foreninger og frivillige         
     - folkeoplysning 304 303 301 286 
     - kulturelle tilskud 23 19 17 14 
     - frivilligt socialt arbejde (§ 18)              5) 6 6 9 8 
   1) Nettodriftsudgifter pr. indbygger er uden udgifter til udvendig         
      vedligeholdelse, grøn pleje, vintertjeneste m.m., idet disse         
       ikke indgår i den enkelte virksomheds daglige drift.          
    2) Det store udsving i 2016 skyldes Kommunalbestyrelsens be-          
        villing på 500.000 ekstra til permanent udstilling på Mothsgår-         
        den, og 500.000 kr. til Vedbækfundene tilbage til Vedbæk.         
    3) Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes den demografiske frem-         
        skrivning. Herefter er det tilpasninger af budgettet, der slår         
        igennem.         
    4) Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes afledte driftsudgifter til         
        den ny hovedbygning på Kulturcenter Mariehøj, og stigningen         
        fra 2016 til 2017 skyldes genopretning af budget til energi.         
    5) Folkeoplysningsudvalget har overført midler fra folkeoplys-         
        ningsområdet til Frivilligt Socialt Arbejde fra og med 2016.         
 
De senere års tilpasninger af budgettet for det samlede Kulturområde slår nu for alvor igen-
nem fra og med 2017. Det skyldes budgettilpasninger dels i forhold til overslagsårene på 
budget 2016-20, og dels i forhold til budget 2017-21. 
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Nøgletal vedr. regnskab for 2013 til 2016 
 
Nøgletal 2013 2014 2015 2016 
Antal indbyggere, 3. kvartal i året 54.805 55.228 55.420 56.133 
          
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)          1) 2.589 2.543 2.654 2.658 
 - for biblioteker           596 594 603 586 
 - for museer  97 97 96 101 
 - for de 2 biografer            2) 13 13 15 13 
 - for musikskolen 126 126 122 127 
 - for Ung i Rudersdal 357 356 362 358 
 - for idrætsanlæg 530 528 542 533 
 - for de 2 kulturcentre          2) 183 182 197 197 
          
 - Foreninger og frivillige         
     - folkeoplysning 291 290 287 291 
     - kulturelle tilskud 17 17 19 13 
     - frivilligt socialt arbejde (§ 18)         3) 6 6 6 8 
   1) Nettodriftsudgifter pr. indbygger er inkl. udgifter til udvendig         
      vedligeholdelse, grøn pleje, vintertjeneste m.m. I de øvrige tal         
       i denne rubrik er disse udgifter ikke medregnet, idet de ikke          
       indgår i de enkelte virksomheders daglige drift.         
    2) En del af stigningen i 2015 skyldes den nye hovedbygning          
        på Kulturcenter Mariehøj samt oparbejdede underskud.         
    3) Folkeoplysningsudvalget har overført midler fra folkeoplys-         
        ningsområdet til Frivilligt Socialt Arbejde fra og med 2016.         
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.          
 - besøgende på biblioteker   80 79 84 83 
 - besøgende på museer 289 402 371 415 
 - pr. solgt biografbillet (Reprise Teatret) 15 12 12 12 
 - pr. solgt billet på Mantziusgården                1) - - 673 846 
 - pr. tilmeldt i musikskolen 3.315 3.179 3.283 3.649 
   1) Der er ultimo 2014 taget et andet billetsystem i brug. Derfor          
      kan der ikke umiddelbart sammenlignes til tidligere år.         
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Nøgletal 2013 2014 2015 2016 
Antal besøgende         
 - på bibliotekerne    420.414 419.002 398.682 394.804 
 - på museet                 1) 3.949 2.347 3.602 3.779 
 - på Vedbækfundene 8.490 7.405 8.897 8.361 
 - på Lokalhistorisk Arkiv         3) 3.118 2.926 2.004 1.533 
 - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid)      2)     4) 56.120 33.521 32.252 41.860 
 - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid)          5) 58.954 62.857 47.422 55.276 
    1) Det lave besøgstal i 2014 og til dels i 2015 skyldes restaure-         
        ring af Mothsgårdens hovedbygning.          
    2) Lukket p.g.a. renovering af et bassin fra 07-02 til 26-04-2011.         
        Delvist lukket fra 04.08.2014 og året ud for offentlig brug p.g.a.          
        renovering af omklædningsrum.         
    3) Alle arkivets udstilinger i 2016 har været på eksterne lokali-         
        teter (biblioteker, idrætsanlæg og kulturcentre). Der er ikke         
        ført besøgsstatistik herfor.         
    4) Lukket i perioden 01-01 til 12-04-2015 p.g.a. renovering af om-         
        klædningsrum.         
    5) Lukket i perioden 26-06 til 01-10-2015 p.g.a. renovering af         
        det store svømmebassin.         
Bibliotekerne:         
 - antal hits på hjemmesiden 205.984 203.844 262.943 256.524 
 - antal viderestillinger til underliggende sider      1) 455.382 494.957 1.653.498 1.532.449 
 - antal biblioteksudlån med fornyelser 951.901 884.713 763.121 703.408 
 - antal biblioteksudlån uden fornyelser 544.035 496.064 465.675 431.313 
 - antal e-lån             2) 97.955 64.291 48.830 50.394 
   (eReolen, netlydbøger, Filmstriben m.fl.)         

 - antal udlån pr. indbygger incl. fornyelser 17,3 16,1 13,7 12,5 
 - antal materialer for børn pr. indbygger 7,3 7,0 6,0 5,5 
 - antal materialer for voksne pr. indbygger 10,0 9,1 7,7 7,1 
 - antal e-lån pr. indbygger - - - 0,9 
 - antal lån fra skolernes bibliotekssamling pr.          
   indbygger 4,7 4,2 4,2 3,9 
    1) Fra 2015 er nyt statistikmodul via DDB taget i brug. Fra og         
      med 2015 medtages søgninger i bibliotekets databse.         
    2) Musikstreaming er bortfaldet i løbet af 2015. Der tages for-         
        behold for statistik på e-lån i 2016, da der hen over året har         
        været tekniske udfordringer.         
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Nøgletal 2013 2014 2015 2016 
Reprise Teatret:         
 - antal besøg på hjemmeside                       1) 37.419 73.208 80.695 71.547 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside      1) 72.374 136.023 146.641 119.191 
 - antal brugere af sociale medier 2.464 4.959 7.810 9.462 
 - antal fremvisninger 1.083 1.192 1.283 1.305 
 - antal udbudte billetter 171.114 188.336 202.714 206.190 
 - antal solgte billetter 40.245 35.817 36.878 33.733 
 - antal solgte billetter i % af de udbudte billetter 23,6 19,0 18,2 16,4 
   1) Primo 2013 er der skiftet til nyt hjemmesidekoncept.         
Kulturcenter Mantziusgården:                       1)         
 - antal besøg på hjemmeside  21.250 24.089 25.760 26.177 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside 71.422 78.345 82.231 62.498 
 - antal likes på Facebook - - 1.603 2.797 
 - antal egne forestillinger (incl. teater) - - 48 62 
 - antal gæste arrangører  - - 19 95 
 - antal udbudte billetter - - 21.043 19.693 
 - antal solgte billetter - - 7.650 6.534 
 - antal solgte billetter i % af de udbudte billetter - - 36% 33% 
 - antal solgte billetter pr. arrangement (incl. teater) - - -  105  
   1) Der er ultimo 2014 taget et andet billetsystem i brug. Derfor          
      kan der ikke umiddelbart sammenlignes til tidligere år.         
Museerne:         
 - antal besøg på hjemmeside 8.559 10.721 13.968 16.312 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside 37.362 47.173 57.886 58.361 
 - antal udstillinger 12 12 13 8 
Musikskolen:         
 - antal besøg på hjemmeside 10.763 9.131 10.948 10.924 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside 43.030 40.595 47.576 42.230 
 - antal elever 2.124 1.993 2.052 1.940 
 - antal lektioner pr. elev 10,4 10,7 9,6 - 
 - antal undervisningstimer pr. elev - - - 8,5 
   1) Fra og med 2016 opgøres arbejdstid i timer, ikke lektioner.         
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Nøgletal 2013 2014 2015 2016 
Ung i Rudersdal:         
 - antal besøg på hjemmeside   23.161 24.121 22.592 26.083 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside 147.210 141.219 107.029 122.065 
 - antalt brugere af sociale medier (facebook m.fl.) 1.140 1.286 1.723 1.876 
 - antal holdelever i ungdomsskolen 1.095 1.092 1.295 1.059 
 - antal brugere i ungdomsklub                1) 1.345 1.640 535 714 
 - antal deltagere i større arr. og understøt. akt. - - 2.470 2.186 
 - antal deltagere i ferieaktiviteter via UIR 753 474 539 499 
    1) Nu angives alene antallet af brugere af klubtilbud. Antallet af         
        festdeltagere opgøres særskilt.         
Idrætsanlæg - antal besøg på hjemmeside:         
 - antal besøg på hjemmeside 40.546 66.238 52.026 56.382 
 - antal sidehenvisninger på hjemmeside 128.915 301.883 292.236 400.504 
Antal godkendte foreninger 360 362 337 334 
 - heraf med kommunalt tilskud 200 191 191 201 
          
Antal frivillige folkeoplysende foreninger        1) 97 95 93 92  
 - antal medlemmer i alt 26.176 25.780 27.114 26.752 
 - heraf antal medlemmer under 18 år 13.102 13.432  14.549 14.065 
 - heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år 1.158 1.129  1.254 1.101 
 - heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år 7.404  6.990 6.513 6.696 
 - heraf antal medlemmer 60+ 4.427 4.159  4.798 4.890 
 - heraf antal handicappede medlemmer 85  70 44 46  
    1) Fra 2015 benyttes Centralt Foreningsregister, hvor der er en         
        lidt anden metode for opgørelse.         
 
 
Foreningsområdet i øvrigt 
Denne tabel viser alle de foreninger i Rudersdal Kommune, hvis vedtægter er godkendt ud fra 
kravene i Folkeoplysningsloven, som stiller visse minimumskrav til foreningens demokrati, 
valgregler, økonomi, aktiviteter m.m. 
 
Foreninger opdelt efter ”type” 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Paraplyorganisationer 3 4 4 4 4 4 
Undervisning 22 21 21 22 21 18 
Idræt 140 140 143 148 141 141 
Spejdere og uniformerede korps 19 19 19 19 18 17 
Kultur 44 40 41 40 44 43 
Politik 17 18 16 17 14 15 
Frivilligt socialt arbejde       1) 31 35 37 42 25 27 
Øvrige foreninger                2) 82 88 79 70 70 69 
Antal foreninger i alt 358 365 360 362 337 334 
*)  Grundejer-, ejer- og lejerforeninger, brancheforeninger m.fl. er ikke indregnet i denne tabel. 
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Denne tabel viser udviklingen i de godkendte foreningers berøringsflade med kommunen, 
især foreninger, der har modtaget tilskud fra de forskellige tilskudsordninger og –puljer. 
 
Tilskudstype / Antal foreninger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Folkeoplysende undervisning 17 18 17 16 16 18 
Folkeoplysende aktiviteter for børn og 
unge 100 100 97 95 93 92 

Tilskud fra Start- og udviklingspuljen 9 11 10 10 12 17 
Tilskud fra Elitestøtteordningen 8 9 9 7 8 12 
Kulturelle tilskud 25 26 28 22 20 22 
Frivilligt socialt arbejde 31 35 37 41 42 40 
Antal foreninger med tilskud 190 199 198 191 191 201 
Øvrige foreninger (kun lokalebrug    *) 168 166 162 171 146 133 
Antal foreninger i alt 358 365 360 362 337 334 

*)  Grundejer-, ejer- og lejerforeninger, brancheforeninger m.fl. er ikke indregnet i denne tabel. 

 
 
 
 
Nøgletal vedr. personale og sygefravær 
 
Personaleprofil i Kulturområdet 
Tabellen viser samtlige ansatte omregnet til antal årsværk i perioden 2016 til 2010 opgjort 
som et gennemsnit for det enkelte år. 
 

ÅR 
ANTAL 

ÅRSVÆRK 
2016 195,1 
2015 203,0 
2014 201,5 
2013 202,2 
2012 205,6 
2011 204,9 
2010 221,7 
Gennemsnit i perioden 204,9 

 
Fra 2010 til 2011 er der sket et relativt stort fald i antallet af årsværk på Kulturområdet. Tilsva-
rende er der sket et markant fald fra 2015 til 2016.  
 
I begge tilfælde skyldes det hovedsageligt budgetreduktioner og ikke mindst effektiviseringer 
på alle områder og inden for alle virksomheder, især har ændrede strukturer inden for biblio-
tekerne, Idrætsområdet og Ung i Rudersdal en væsentlig andel heri. 
 



 

-  36  - 

I den følgende tabel vises samtlige ansatte omregnet til antal årsværk fordelt på de enkelte 
virksomheder i Kulturområdet. 
 
Tabellen er opgjort som et gennemsnit for det enkelte år i perioden 2013 til 2016. 
 
VIRKSOMHED 2013 2014 2015 2016 
Rudersdal Bibliotekerne 49,6 49,3 49,5 48,4 
Idrætsanlæg                     1) 53,2 53,6 51,7 50,4 
Rudersdal Museer 10,1 10,6 11,0 10,7 
Biografer 3,1 3,3 3,7 3,6 
Rudersdal Musikskole 29,6 28,8 28,5 27,5 
Ung i Rudersdal 34,9 34,0 33,3 30,3 
Kulturcentre 9,3 10,5 10,6 9,3 
Kultursekretariatet 12,4 11,4 14,7 14,9 
I alt 202,2 201,5 203,0 195,1 
1) På idrætsanlæggene er ansat 3 årsværk, der organisatorisk og i opgaveportefølje refererer direkte 

til kulturchefen. 
 
Generelt set er der i perioden 2013-16 sket en samlet effektivisering i Kulturområdet med 7,1 
årsværk.  
 
Den lidt opadgående tendens fra 2014 til 2015 i Kultursekretariatet skyldes primært to forhold: 
• Ansættelse af medarbejdere i midlertidige, tidsbegrænsede stillinger til særlige opgaver, 

der er dækkende ind over flere af virksomhedernes fagområder, f.eks. en to årig stilling 
som udviklingskonsulent på Idrætsområdet, der udløber i 2017.  

• Herudover er der sket flytning af medarbejdere fra virksomheder ind i Kultursekretariatet 
hvis opgaveporteføjle er tværgående i området. 

 
Den markant nedadgående tendens fra 2015 til 2016 er udtryk for, at de senere års budgettil-
pasninger for alvor er slået igennem i løbet af 2016.  
 
Tabellen viser aldersfordelingen for medarbejdere i Kulturområdet pr. 31. december 2016. 
 

ALDER 
MEDARBEJDERE 
I ALT I % 

Under 20 20 4,9 
20-29 118 29,1 
30-39 70 17,3 
40-49 61 15,1 
50-59 81 20,0 
60-69 42 10,4 
70+ 13 3,2 
I alt 405 100,0 
 
I Kulturområdet er der meget stor forskel på antal årsværk og antal medarbejdere, idet flere af 
områdets virksomheder har mange deltidsansatte og timelønnede medarbejdere. 
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Sygefraværsprofil for Kulturområdet 
Tabellen viser sygefraværet i perioden 2011 til 2016 fordelt på de enkelte virksomheder på 
Kulturområdet. 
 
OMRÅDE /  SYGEFRAVÆR I % 
VIRKSOMHED 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Idrætsområdet 8,76% 2,90% 3,83% 9,21% 6,13% 4,13% 
Bibliotekerne 2,80% 2,71% 4,50% 3,36% 3,40% 2,85% 
Museerne 1,70% 6,62% 2,30% 9,06% 9,39% 7,01% 
Musikskolen 1,34% 3,39% 2,60% 4,33% 3,07% 1,94% 
Reprise Teatret 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 
Kulturcentre 7,31% 6,08% 6,71% 3,88% 8,67% 2,91% 
Ung i Rudersdal 2,91% 3,36% 4,93% 3,13% 8,98% 2,94% 
Kultursekretariatet  5,27% 2,42% 5,29% 9,50% 10,38% 6,40% 
Gennemsnit i Kultur 3,76% 3,44% 3,77% 5,31% 6,25% 3,54% 
 
Idrætsområdet har en nedgang i sygefraværet fra 2014 til 2016. Det skyldes hovedsageligt 
langtidssygemeldte, heraf er nogle vendt tilbage, andre er blevet afskediget eller er gået på 
pension. 
 
På museerne og i Ung i Rudersdal skyldes den høje sygefraværsprocent i 2015 og 2016 lang-
tidssygdom. Kulturcentrene har haft en langtidssygemeldt i hele 2015. Der er sket afskedigel-
se med virkning fra primo 2016. 
 
I Kultursekretariatet har der været tre medarbejdere med meget langvarig sygdomsperiode. 
To er vendt tilbage ultimo 2015 på nedsat tid, den anden er p.t. i virksomhedspraktik med 
henblik på tilbagevenden til arbejdet. I 2016 er denne tendens modvirket at en medarbejders 
sygefravær under hele første del af graviditeten. 
 
Følgende tabel viser antallet af medarbejdere i perioden 2013-16 med sygefravær på mere 
end 10 % i året. 
 
OMRÅDE /          
VIRKSOMHED 2013 2014 2015 2016 
Idrætsområdet 3 10 5 8 
Bibliotekerne 7 2 9 6 
Museerne 1 1 2 2 
Musikskolen 2 4 5 2 
Reprise Teatret 0 0 0 0 
Kulturcentre 1 0 1 0 
Ung i Rudersdal 6 3 10 5 
Kultursekretariatet  2 3 5 5 
I alt i Kultur 22 23 37 28 
Gennemsnit i Kultur 3 3 5 4 
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Evaluering af indsatser i 2016 
 
Indledning ved kulturchef Birgit Hoé Knudsen 
2016 er det andet hele kalenderår, hvor Kulturområdet har arbejdet med Kultur- og Fritidsud-
valgets langsigtede mål. Udvalget har udvalgt 2 fokusområder – nemlig ”frivillighed” og ”til-
gængelighed”. Der er virkelig satset med mange nye tiltag – såvel for helheden i Kulturområ-
det som i de enkelte kulturinstitutioner. 
 
Frivillighed 
Med henblik på for såvel borgerne som for medarbejderne at fremme fokus og transperen-
theden i forhold til indsatsen med frivilligt arbejde – særligt i kobling til den offentlige ydelse 
for såvel borgerne som for medarbejderne i kommunen, besluttede Kommunalbestyrelsen en 
strukturændring i efteråret 2016, således strategi og koordineringsindsatsen for frivilligområ-
det fuldt og helt er flyttet til Kulturområdet. 
 
Forud for beslutningen var Kulturområdet tovholder i analyse og mulighedsarbejdet og de 
væsentligste besluttede emner, som fremover skal gøre en forskel er den organisatoriske 
flytning af frivilligcentret til Kulturområdet – ligesom Frivilligcentret også fysisk er flyttet ind på 
Kulturcenter Mariehøj i Storm P.-området. 
 
Implementeringen henstår til 2017, idet dog dialog og flytning har været særdeles vellykket. 
Jeg tror på og konstaterer også mange positive og konstruktive potentialer.  
 
Tilgængelighed 
Kulturområdet arbejder fortsat med at foranledige bedre tilgængelighed for borgerne – såvel i 
de fysiske rammer som for det kommunikative og formidlingsmæssige – særligt i forhold til 
digital tilgængelighed.  
 
Kommunens nye hjemmeside har været et stort indsatsområde, hvor Kulturområdets mange 
muligheder for borgerne i høj grad er i fokus. Endvidere er der i forlængelse af implemente-
ringen af kommunens nye hjemmeside arbejdet med en konvertering af OPLEV Rudersdal, 
både som kalenderfunktion og som formidlingsplatform.  
 
Der er indledt nye samarbejder i en kobling til vores hjemmesideproducent og den nationale 
kulturkalenderudbyder KulturNAUT.  
Dette samarbejde har været præget af forskellige og indimellem modstridende interesser, ud-
fordringer med kontrakttolkninger, sygdom, forsinkelser m.v., så det er med stor ærgelse, at vi 
ikke har kunnet lancere i efteråret som forventet. Dette vil først ske i foråret 2017. 
 
Ligeledes har området haft stor fokus på den store satsning med nyt bookingsystem – herun-
der udvikling af det supplerende afmeldermodul, som skal imødegå de mange ledige og uud-
nyttede tidspas – primært i de store idrætsfaciliteter/haller. 
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Der har været en utrolig positiv proces med borgere og foreninger og et frugtbart udviklings-
arbejde med KMD.  
 
Det var hensigten, at såvel grundsystem og den supplerende afmeldefunktion skulle imple-
menteres i efteråret. Modulet er færdigudviklet, men kan ikke implementeres før grundsyste-
met er driftssikkert. 
 
Det har desværre vist sig, at KMD har præsteret meget ringe, har implementeret et grundsy-
stem med mange fejl og mangler, og selv om vi på alle måder har sikret os i aftaler og prakti-
ske forhold har det vist sig, at programmet på ingen måde lever op til det aftalte. Det har na-
turligvis medført dårlig foreningsservice, behov for ekstra ressourcer i Kultursekretariatet, 
samt ikke mindst en meget presset arbejdssituation. Der er løbende såvel praktikmøder, prin-
cipielle forhandlingsmøder m.v. mellem Kulturområdet og KMD. 
 
Forløbet har været meget frustreret og det har virkelig påkaldt ledelsesfokus og ikke mindst 
forhandlingskompetencer. Jeg vurderer fortsat, at projektet har store udviklingspotentialer 
med det forventede fokus om en bedre udnyttelse af kommunens lokaler og ikke mindst 
idrætsfaciliteterne. 
 
I forhold til den fysiske tilgængelighed er der i 2016 arbejdet med projektmodning – og afkla-
ring inden for mange forhold – f.eks. byrumsprojektet (Legeplads for alle aldre) i Birkerød, 
etablering af Rudersdal Skateanlæg ved Birkerød Idrætscenter, flytning af Frivilligcentret fra 
Skovhegnet i Holte til Kulturcenter Mariehøj, renovering af omklædnings- og badeforhold ved 
Birkerød Svømmehal.  
I støbeskeen er der arbejdet med projektmodning omdannelse af Sjælsøhallen til kamp-
sportscenter, renovering og udvikling af atletikanlæg ved Rudegaard, etablering af Kul-
tur4kanten i Nærum – flytning af borgervendte aktiviteter m.v. og ikke mindst de indledende 
aktiviteter i projektmodningen for projektet ”Vedbækfundene tilbage til Vedbæk” 
 
Lokaleanalysen 
I forlængelse af det for hele kommunen store analysearbejde om analyse af kommunens 
ejendomme og arealer blev der truffet beslutninger om handling for flere af de for Kulturområ-
det foreslåede forhold. 
 
I 2016 er bygningerne ved Birkerød Station frigivet/tømt. Disse husede Ung i Rudersdal med 
ungemiljøet Birkerød Ungecenter, som således nu er flyttet ind i stueetagen i 1905-fløjen på 
Kulturcenter Mantziusgården.  
Der er foretaget et meget vellykket skifte – faciliteter og beliggenhed er relevante og tidssva-
rende for de unge. I Birkerød By beror således både et institutionelt tilbud for de yngre unge 
og et mere løst og brugerstyret tilbud for de ældre unge i Birkerød Hovedgade med Café Bir-
ken. En god konstellation for unge i et område, i respekt for den brede målgruppe og de 
mange forskellige behov som ”unge” rent faktisk dækker.  
 
Endvidere er der i 2016 i forlængelse af beslutningerne afledt lokaleanalysen endvidere ar-
bejdet med analyse for en eventuel flytning af Holte Ungecenter til den store hvide bygning på 
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Rudegaard Idrætsanlæg. Der er foretaget mange undersøgelser og dialogmøder med bru-
gerne af såvel idrætsanlægget som ungecentret. Analyserapport, forslag til indretning m.v. 
behandles primo 2017. 
 
Organisationsudvikling 
2016 var det år, hvor Kulturområdet afsluttede evalueringen af den 3 årige indsats med en 
fornyet organisationsstruktur og styring. 
 
”Den brændende platform”, som oprindelig motiverede et behov for et nyt organisations- og 
styringskoncept i Kulturområdet tog sit udgangspunkt i flere parametre – dog ret overordnet 
set i den globale udvikling, den deraf skærpede konkurrence og de konstante krav om effekti-
visering. Der var brug for en perspektivændring i forhold til den kommunale service således, 
at opgaveløsningen/kerneopgaven i højere grad tager afsæt i ”hvad borgerne/brugerne efter-
spørger” snarere end i ”hvad de kommunale institutioner og virksomheder tilbyder”. 
 
For at imødekomme dette er der behov for et nyt ”mindsæt” for en mere fleksibel organisati-
on, der hurtigt og effektivt kan agere i en omskiftelig verden med mange nuancer og behov. 
 
Formålet med den ønskede forandring var at styrke den samlede ledelse – såvel strategisk 
som fagligt og endvidere generere det til den samlede organisation i Kulturområdet – herun-
der også skabe mere sammenhængskraft og fælleshed. 
 
Ved at skabe ændrede arbejdsgange og netværksbaserede opgaveløsninger var det målet at 
udvikle, forny og styrke faglighed og kvalitet i hele Kulturområdet. Samtidig hermed var det 
også ønsket at Kulturområdet som en del af den samlede organisation i Rudersdal Kommune 
yder et stor bidrag til den tværgående opgavelæsning. 
 
Der blev derfor særlig fokus på en øverste ledelse med en tilknyttet strategisk ledelse og i til-
knytning hertil etableret styrkelse af særlige støttefunktioner for udvikling, kommunikation 
samt administration og styring. 
Som 2. niveau i den ideologiske ramme blev der etableret et tværgående niveau med temati-
ske netværk, der opererer ud fra kommissorier og med deltagelse af personalet fra hele om-
rådet. De enkelte netværk er tilknyttet en ledelsesreference, som tager udgangspunkt i det 
operationelle niveau. Og som 3. niveau en faglig og operationel ledelse for en operationel 
driftsorganisation i form af områdets virksomheder/kulturinstitutioner. 
Hvert lag – de 3 niveauer har en defineret rolle og opgaveportefølje og en referenceramme, 
der i det indledende forløb for de enkelte enheder blev afklaret ved at ”pakke ud, afklare og 
pakke ind igen” – med en deldefineret ramme for en fremtidssikret organisation. 
 
Som en særlig indsats blev der iværksat et kompetenceforløb for hele organisationen med 
overskriften ”God ledelse i Kultur”. Indsatsen var organiseret og afviklet etapeopdelt  følgende 
flow, således at det strategiske niveau (strategisk team), Kulturlederforum (ledergruppen og 
ledelsen for det operationelle niveau)), det tværgående niveau (de tematiske netværk) samt 
det operationelle niveau (alle medarbejderne) 
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Denne kompetenceudviklingsindsats har forløbet henover årene 2013-16. 
 
Det er kulturchefens vurdering, at den foretagne organiationsændring og -tilpasning har været 
særdeles vellykket. Det har i den grad vist sig, at modellen skaber sammenhængskraft og 
fælles ansvar. Vi er blevet dygtigere sammen – omfatter flere kompetencer og leverer bedre 
kvalitet på en effektiv måde. 
 
Det har været en fantastisk styrke at det strategiske team sikrer retning for området og at det-
te sker i en model, der som sådan IKKE er bundet sammen af komandolinjer i et spidst hie-
rarki – men i en tredimensionel model, hvor de forskellige lag sikrer sammenhængskraft, sik-
ker drift og stærk faglighed i et kredsløb i cirkulation fra strategisk niveau via det tværgående 
niveau med fundament i det operationelle faglige niveau . 
 
På alle niveauer i organisationen mestres de 5 ledelsesrum med forskelligt udgangspunkt – 
alt efter om der er tale om medarbejdere eller ledere – nemlig ledelse og herunder selv- og 
medledelse -  opad, udad, til siden, nedad og indad. 
 
Organisationen rummer nu medarbejdere og ledere, der udviser et stort ønske om at skabe 
og arbejde i helheder med et langt større ansvar. 
 
Det cirkulære kredsløb sikrer videndeling og kendskab  og med værdien: ”Kendskab gi´r ven-
skab” – gør vi hinanden bedre. 
 
Der er naturligvis fortsat udfordrende elementer, der skal arbejdes videre med. Disse nye læ-
ringsparadigmer suppleres i takt med samfundets udvikling og de relaterede nødvendige og 
udviklende styringsmekanismer. Derfor arbejder der nu også med faciliteringskompetencer og 
ikke mindst med det ”nye sort” i arbejdsmetoden ”Samskabelse”. 
 
Det er også fortsat en balancegang for ledere og medarbejdere, hvornår og hvordan vi sætter 
os selv i spil uden konkurrence og monopolperspektivet – og særligt i lyset af områdets sær-
egenhed på de ”kunstneriske kulturvaner” – i forhold til specialkompetencer og særegenhed. 
Derfor skal der også fortsat arbejdes med denne tankegang – ”Giv af din faglighed, din viden 
– giv tid – og HØST. Vi vil gøre hinanden go’e. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål  
(Fra 2015 som fortsættes i 2016 og 2017) 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

1. Udmøntning af frivillig-
hedspolitikken 

 

Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken 
gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mu-
lighed for at realisere ønsker og behov for at sætte 
deres kompetencer i spil som frivillige. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske vær-
dier samt ”Fem veje til det gode liv”:  
5. Det skal være enkelt at være frivillig 
6. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ 

understøttes 
7. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 
8. Frivillighed anerkendes som et væsentligt funda-

ment i Rudersdal Kommune. 
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 
indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende 
pejlemærker: 
• Årligt gennemføres som minimum 10 tiltag og 

arrangementer med frivillige som deltagere, initia-
tivtagere, sparringspartnere eller lignende 

• Nye aktivitetsmuligheder og organiseringsformer 
udvikles og afprøves 

• Etablering af såvel digitale som fysiske ”steder” 
med henblik på at styrke netværk, videndeling og 
formidling på tværs understøttes  

• I Rudersdal Kommunes kommende borgertil-
fredshedsundersøgelse indføjes specifikke 
spørgsmål om det at være frivillig 

• Involvering og inddragelse af frivillige 
v/fokusgruppeinterview, dialogmøder, workshops, 
spørgeskemaundersøgelse, forslagskasser (fysi-
ske og digitale) 

• Implementering af tematisk netværk for frivillighed 
• Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige 

der arbejder i fællesskabet (armslængdeprincip 
og samskabelse) 

• Mulighedsrum for borgernes udfoldelse af egne 
idéer og initiativer 
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Resultater  
4. Fysisk og mentalt velvære samt sundhedsfremme  
5. Frivillige er tilfredse med deres muligheder og 

vilkår i Rudersdal 
6. Synlighed og tilgængelighed til informationer og 

hjælpemidler/værktøjskasser  
 
Evaluering og dokumentation  
• Registrering af tiltag, arrangementer, frivillige m.v. 
• RK-borgertilfredshedsundersøgelse 
• Sundhedsprofilen 
• Kvalitativ effekt (dialog, interview……) 
 
Evaluering for 2016 
Der er iværksat en række tiltag og aktiviteter i Kulturom-
rådet omkring udmøntning af frivilligpolitikken: 
 Organisatorisk er frivilligområdet flyttet fra Ældre-

området til Kulturområdet 
 Frivilligcenter Rudersdal er flyttet til nyindrettede 

lokaler i Storm P. på Kulturcenter Mariehøj. Lige-
ledes holder Dansk Syrisk Forening til i Storm P. 

 Løbende evalueringer viser, at såvel frivillige som 
deltagere har haft stort udbytte af bibliotekernes 
arrangementer, aktiviteter, muligheder i form af 
læring, inspiration, samvær m.m. 

 Reprise Teatret er i færd med at afslutte en om-
bygning af foyeren med forbedrede publikumsfor-
hold 

 Museerne har med succes gennemført en række 
arrangementer med henblik på rekruttering af nye 
og flere frivillige.  

 MantziusLive har hele 2016 arbejdet med en op-
timering af de frivilliges opgaver i forbindelse med 
afholdelse af arrangementer på livescenen. Der er 
nu et godt og stabilt korps af frivillige til at støtte 
op om de enkelte arrangementer. 

 I 2015 blev implementeret et elektronisk ansøg-
ningsskema til tilskud til § 18, Frivilligt socialt ar-
bejde. I 2016 er Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til 
Kulturelle tilskud blevet implementeret i systemet 

 Frivillige er blevet involveret og inddraget 
v/fokusgruppeinterview, dialogmøder, workshops, 
spørgeskemaundersøgelse, forslagskasser (fysi-
ske og digitale) 

 Der er etableret mulighedsrum for borgernes ud-
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foldelse af egne idéer og initiativer – herunder er 
skatermiljølet på Birkerød Idrætscenter færdiggjort 
og indviet, atletikfaciliteter på Rudegaard er pro-
jekteret og udbud er igangsat,  

 Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige 
er godt i gang og sker løbende – herunder er 
igangsat et uddannelsesforløb om samskabelse. 

 
Listen er ikke udtømmende. Der henvises til den evalu-
ering, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget 
inden sommerferien 2017. 
 
 

2. Øge tilgængelighed til  
kultur, fritids- og idrætstil-
bud 

 

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til facilite-
ter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholds-
mæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelig-
hed til rammer/fysiske faciliteter og indhold af-
stemmes i videst mulige omfang i forhold til bor-
gernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi 
m.v. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i følgende:  
5. Nye brugergrupper og fleksibel anvendelse 
6. Børn, unge og folkeoplysning, herunder fokus på 

inklusion 
7. Udearealer 
8. Web, kommunikation og formidling 
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 
indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende 
pejlemærker: 
• Implementere strategien afledt Idrætsanalysen 
• Øge åbnings- og adgangstider  
• Etablere attraktive, funktionelle og inkluderende 

faciliteter, tilbud og aktiviteter  
• Understøtte borgeres selvorganiserede aktiviteter 
• Understøtte handicappolitikken 
• Lette adgang og tilgængelighed fysisk og digitalt 

samt øge kapacitetsudnyttelse ved hjælp af opti-
meret it (herunder bookingsystem), web, kommu-
nikation og formidling(storskærme m.m.) 

• I kombination med og som opfølgning på Økono-
miudvalgets ejendoms- og arealanalyse sikres at 
nye tilbud etableres og formidles  
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• Med udgangspunkt i den af Kultur- og Fritidsud-
valgets vedtagne 7 punkts-strategi for indretning 
og anvendelse af 2M Kulturcenter Mantziusgår-
den udarbejdes en handleplan herfor  

• Med fokus på indretning og anvendelse, de indre 
linjer og forretningen etableres en strategi for 
fremtidssikring af MantziusLive 

• Der etableres en strategi for fremtidssikring af 
musikskolen 

• Med udgangspunkt i Bycenterudvalgets indsats 
med udvikling af bymiljøer arbejdes der med øget 
tilgængelighed 

• Der arbejdes med udvikling af nye tilbud og mu-
ligheder som øger tilgængeligheden på 2M Kul-
turcenter Mariehøj, herunder i synergi med Mant-
ziusgården 

 
Resultater 
• Tidssvarende faciliteter 
• Øget kapacitet, adgang og tilgængelighed 
• Flere og nye brugere, herunder børn og unge 
• Nye anvendelsesmuligheder 
• Forbedret web, kommunikation og formidling 
• Tilfredse borgere, foreninger, kulturaktører m.fl. 
 
Evaluering og dokumentation 
• Registrering af nye brugere og nye anvendelses-

former 
• Kvantitative mål for kapacitetsudnyttelse, åb-

ningstid, benyttelsesgrader o.lign. som vil fremgå 
af budgetpublikationen samt respektive virksom-
hedsplaner 

• RK tilfredshedsundersøgelse Kvalitativ effekt (dia-
log, interview……) 

 
Evaluering for 2016 
 Biblioteket optimerer løbende sine IT-faciliteter og 

indretning  
 Reprise Teatret har øget såvel antallet af titler 

som forestillinger Endvidere er åbningstiden udvi-
det til 10 timer dagligt som følge af borgernes øn-
sker om formiddagsmatiné  

 Borgernes selvorganiserede aktiviteter støttes 
løbende qua koordinering, vejledning og økono-
misk støtte – herunder ungeaktiviteter via projekt-
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værkstedet og kulturelle tiltag via kulturelle tilskud 
 Ultimo 2016 er der arbejdet med flytning af Frivil-

ligcentret til nyindrettede lokaler i Storm P. på Kul-
turcenter Mariehøj  

 Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for 
Kulturelle tilskud er for første gang sket digitalt i 
2016  

 Afledt Idrætsanalysen er Kulturområdet i fuld gang 
med at skabe øget tilgængelighed. Åbnings- og 
adgangstider øges, hvor det er muligt – åbent 
selvbetjent bibliotek på hovedbiblioteket i Birkerød 
er forberedt – og der etableres attraktive, funktio-
nelle og inkluderende faciliteter, tilbud og aktivite-
ter – herunder skateranlæg ved Birkerød Idræts-
center, projekt ”Idræt i forandring”, nye og ander-
ledes arrangementer i hallerne, aktivitetsoaser, 
samlet visionsplan 2015 for 3 klubber (Birkerød 
Tennis- og Squashklub samt Birkerød badminton-
klub) 

 Strategien for 2M – Mariehøj og Mantzius er ved 
at blive implementeret og det samme er gældende 
for strategien for Rudersdal Museer samt flytning 
af Holte Ungecenter til Rudegaard 

 I forhold til ejendomsanalysen er ejendommene på 
på Ernst Bojesens Vej 4 samt Kongevejen 341 til 
343 blevet frigivet til salg så snart Holte Ungecen-
ter flytter til Rudegaard. Endvidere er der påbe-
gyndt drøftelser med Furesø Golfklub om klub-
bens køb af Hestkøbgård / udarbejdelse af en ny 
driftsform der tilgodeser såvel forening som kom-
munen 

 Såvel den digitale som den fysiske tilgængelighed 
forbedres løbende på kulturcentrene, på idrætsan-
læg og øvrige kulturinstitutioner samt anlæg, når 
der renoveres, omdannes og forbedres - herunder 
optimeres adgangsforhold, låsesystemer og IT: 
bookingsystem, web, kommunikation og formidling 
(optimering af formidling på storskærme, etable-
ring af street view m.m.)   

 
Listen er ikke udtømmende. Der henvises til den evalu-
ering, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget 
inden sommerferien 2017. 
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Kultur- og Fritidsudvalgets budget 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

3. De kommende års budget- 
mæssige udfordringer fra 
2017 og frem 

 
 

Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at 
håndtere de kommende års budgetmæssige udfor-
dringer, så Kulturområdet trods pres på økonomien 
fortsat kan leve op til Kommunalbestyrelsens vision 
og værdigrundlag. 
 
Handleplan  
I 2016 planlægges og gennemføres følgende initiativer: 
• Workshops vedr. idéudvikling, herunder på virk-

somhedsniveau, på tværs af Kulturområdet, på 
tværs af områder i kommunen samt eventuelt 
tværkommunalt 

• De enkelte virksomheder i Kulturområdet iværk-
sætter en proces vedr. organisering og styring, 
herunder ledelsesstruktur, med henblik på æn-
dringer, der bidrager til at optimere og effektivisere 
drift og udvikling m.m. 

• Analyse af mulige tiltag, herunder konsekvensvur-
dering 

• Afklaring af tilpasninger / tiltag med henblik på 
udmøntning i budgettet for 2017 og frem 

• Skabe råderum til fortsat udvikling og fornyelse 
 
Alle initiativer sker med inddragelse af såvel KulturMED 
som LokalMED / Personalemøder med MED-status i de 
enkelte virksomheder. 
 
Evaluering i 2016: 
 Der har været holdt workshops vedr. idéudvikling, 

herunder på virksomhedsniveau, på tværs af Kul-
turområdet, på tværs af områder i kommunen 
samt eventuelt tværkommunalt  

 De enkelte virksomheder i Kulturområdet har 
iværksat en proces vedr. organisering og styring, 
herunder servicetjek på ledelsesstruktur m.m., 
med henblik på ændringer, der bidrager til at opti-
mere og effektivisere drift og udvikling m.m. 

 Der er gennemført analyser af mulige tiltag i form 
af øgede indtægter og andre budgetmæssige til-
pasninger, dels inden for Kulturområdet og dels i 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

forhold til andre fagområder (f.eks. øget lejeind-
tægt for jord til del af Søllerød Golfklubs anlæg) 

 
Alle initiativer er sket med størst muligt inddragelse af 
såvel KulturMED som LokalMED / Personalemøder 
med MED-status i de enkelte virksomheder. 
 

4. Særlige indsatser afledt 
budgetvedtagelsen for 
2016 

 

Mål: Implementering af projekter og gennemførelse 
af analyser afledt budgetvedtagelsen. 
 
Handleplan 
Følgende indsatser er besluttet ved godkendelsen af 
kommunens budget for 2016-19: 
• Til opfyldelse af kravene for statsanerkendelse, og 

efter restaurering af hovedbygningen på Moths-
gården, er der er i 2016 afsat 500.000 kr. til med-
finansiering af en ny permanent udstilling på 
Mothsgården, museets afdeling for nyere tid 

• Der er i 2016 afsat 500.000 kr. til formodning af 
projektet ”Vedbækfundene tilbage til Vedbæk”, 
hvor Vedbækfundene flyttes fra Gl. Holtegaard til 
Vedbæk  

• Der ske en vurdering af de samlede faciliteter på 
museumsområdet  

• Der skal gennemføres en analyse af de kulturelle 
institutioner med særlig fokus på udnyttelse af fa-
ciliteterne og de afledte driftsudgifter 

• Der er i 2016 afsat 500.000 kr. til en udviklingspul-
je til nye idrætsfaciliteter, herunder undersøgelse 
af mulighederne for opførelse af en Holtehal 3 på 
Rudegaard Idrætsanlæg (der er afsat 4,5 mio.kr. i 
2018, 6 mio.kr. i 2019 og 9 mio.kr. i efterfølgende 
år)  

• Der skal indgås en samarbejdsaftale med Gl. Hol-
tegaard for foreløbig 2016 og 2017 således, at der 
mod et aktivitetsfællesskab stilles en årlig under-
skudsgaranti til rådighed på op til 2,8 mio. kr. mod 
sikkerhed i ejendommen  

• Deltagelse i Bycenterudvalgets planlagte byrums-
projekter 

 
Evaluering for 2016 
 Der er arbejdet med at skaffe ekstern finansiering 
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til permanent udstilling på Mothsgården. Det har 
imidlertid vist sig mere vanskeligt end forudset. 
Derfor arbejdes nu videre ind i 2017 med at udvik-
le et tilbud i reduceret form, der kan opfylde de 
statslige krav 

 Projektet er påbegyndt med ekspertrepræsentati-
on fra Nationalmuseet 

 Der er i 2016 gennemført en ekstern analyse af 
mulighederne for opførelse af en Holtehal 3 på 
Rudegaard Idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen 
har i oktober 2016 meddelt foreningerne på Rude-
gaard, at der ikke er budgetmæssig mulighed her-
for i øjeblikket. 

 Der er indgået 2 årig tilskudsaftale med Gl. Holte-
gård. 

 Kulturområdet har deltaget i projekter omkring 
Bycenterudvalgets arbejde med udvikling af kom-
munens forskellige byrum. 

 
 
 
Kultur i bycenter- og lokalmiljøer – Nærum Kultur4kant 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

5. Nærumområdet – Nærum 
Kultur4kant 

 
 

Mål: Nærum Kultur4kant som et kulturcentrum for 
unge, Lokalhistorisk Arkiv, bibliotek, udstillingsfaci-
liteter, musik, fritidstilbud, dagtilbud, idræt / bevæ-
gelse, møde- og studiefaciliteter, sundhedscenter 
m.v. 
 
Handleplan  
I 2016 planlægges og gennemføres – i synergi med 
Bycenterudvalgets indsats for udvikling af Nærum By-
midte – følgende initiativer: 
• Nærum Kulturdag – en årlig tilbagevendende 

event arrangeres i samarbejde på tværs af aktører 
i lokalområdet, herunder frivillige, foreninger, er-
hvervsliv, institutioner m.fl. 

• Lokalhistorisk Arkiv flytter til nordfløjen, hvorved 
borgerne får direkte adgang fra gadeplan til faglig 
betjening, materialer og studiefaciliteter 

• Lokalhistorisk Arkivs åbningstider tilpasses, så de 
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i så høj grad som muligt imødekommer borgernes 
behov 

• I biblioteksbygningens 1. sal etableres møde- og 
studiefaciliteter i forbindelse med at Lokalhistorisk 
Arkiv flytter til nordfløjen 

• Ungecenteret styrkes som center for ungdomsliv, 
kreativitet, læring og sociale fællesskaber gennem 
eksempelvis: 
- tiltag med fokus på ungdomskultur, herunder 

etablering af retrospektiv / aktuel udstilling i 
samarbejde med museet og Lokalhistorisk 
Arkiv, og med involvering af unge frivillige 

- malerværksted i synergi med biblioteket 
- studiecafé / ”ungebibliotek” i samarbejde og 

synergi med biblioteket 
• Uderum/Udearealer 

- Gårdspladsen ”Rummet i midten” sættes i 
spil i f. m. kulturelle aktiviteter  

- Parken – sættes i spil i forbindelse med na-
turaktiviteter m.m. 

 
Generelt understøtter og indgår kulturinstitutionerne i 
tværgående aktiviteter og tiltag med henblik på at ud-
nytte synergien og det potentiale, der er i Nærum Kul-
tur4kant med dens forskellige fagligheder, der sammen 
og i samspil med øvrige aktører i lokalområdet kan bi-
drage til at styrke det lokale kulturliv. 
 
Evaluering for 2016 
 Nærum Kulturdag – en årlig tilbagevendende 

event arrangeres i samarbejde på tværs af aktører 
i lokalområdet, herunder frivillige, foreninger, er-
hvervsliv, institutioner m.fl. 

 Dele af Historisk Arkiv flytter til nordfløjen, hvilket 
først kan effektueres i 2017, idet flytningen af 
Skovbørnehaven Tudsen har været forsinket. Som 
følge af vanskelighederne med at skaffe den for-
nødne eksterne finansiering af permanent udstil-
ling på Mothsgården, vil projektet med museets 
udnyttelse af nordlængen blive reduceret således, 
at kun dele af Historisk Arkivs virksomhed flyttes til 
nordlængen. 
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Udvikling og fornyelse 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

6. Organisation og styring - 
Evaluering 

 
 

Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets orga-
nisation og styring. 
 
Handleplan  
I 2016 planlægges og gennemføres en sammenfatten-
de evaluering af dele af Kulturområdets operationelle 
niveau. Dette vil omhandle følgende virksomheder: 
• Kultursekretariatet 
• Bibliotekerne 
• Ung i Rudersdal 
• Idrætsområdet 
 
Øvrige virksomheder under Kulturområdet vil blive eva-
lueret i 2017: 
• Museerne 
• Musikskolen 
• 2M Kulturcentrene Mantziusgården og Mariehøj 
 
Evaluering for 2016 
Grundlaget er skabt i 2015 ved evalueringen af Strate-
gisk Ledelsesteam, Kulturlederforum og de tematiske 
netværk. Evalueringen af det operationelle niveau er 
påbegyndt: 
 Kultursekretariatet er påbegyndt evalueringen, 

dels den overordnede for hele Kulturområdet, og 
dels for Kultursekretariatets teams og konsulenter. 

 Bibliotekernes evaluering er gennemført med fint 
resultat. 

 For Ung i Rudersdal er det aftalt, at evalueringen 
som følge af sygdom i ledelsen først sker i løbet af 
2017. 

 For Idrætsområdet er det ligeledes aftalt, at evalu-
eringen først sker i løbet af 2017, idet der har væ-
ret lederskift medio 2016. 

 
 
 
Direktionens indsatsområder 
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7. Opfølgning på trivselsun-
dersøgelse og APV 

 

Mål: Rudersdal Kommune, herunder Kulturområdet, 
er en attraktiv arbejdsplads. 
 
Handleplan 
Virksomhederne i Kulturområdet udarbejder handlepla-
ner afledt af trivselsundersøgelsen samt fysisk og psy-
kisk APV. 
 
Evaluering for 2016 
 Kulturområdet generelt og de enkelte virksomhe-

der har udarbejdet handleplaner til opfølgning på 
trivselsundersøgelsen samt APV. 

 

8. Indsatsområde Sygefra-
vær 

Mål: ”Medarbejdernes sygefravær nedbringes, så-
ledes at sygefraværet for alle overenskomstgrupper 
ligger under gennemsnittet for kommunerne i Regi-
on Hovedstaden”. 
 
Handleplan 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter i egen virk-
somhedsplan i henhold til den overordnede sygefra-
værspolitik og den lokalt vedtagne praksis herfor inden 
for temaerne:  
• Generel nedbringelse af sygefraværet 
• Trivsel 
• Arbejdsmiljø 
• Social kapital 
 
Evaluering for 2016: 
 Kulturområdet generelt og de enkelte virksomhe-

der har arbejdet med indsatser med fokus på triv-
sel, arbejdsmiljø og social kapital for at nedbringe 
områdets generelle sygefravær. Kulturområdets 
samlede sygefravær var på 5,6 % i januar og 3,5 
% i december. Måltallet er 3,23 % . 

 
 
 
Projekter afledt af idrætsanalysen 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

9. Idrætsprojekter 
 

Mål: Implementering af projekter afledt idrætsana-
lysen. 
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Handleplan 
Følgende indsatser er besluttet ved godkendelsen af 
kommunens budget for 2016-19: 
• Indretning af Sjælsøhallen til kampsportscenter 
• Digitaliseringsprojekt med ny foreningsportal til 

lokalebooking og tilskudsbehandling, herunder 
fortsat udbygning af elektronisk låsesystem 

• Udvikling af atletikområdet på Rudegaard Idræts-
anlæg 

 
For yderligere indsatser henvises til notat af 20.05.2014 
om ”Budget 2015-18 – Udmøntning af investerings-
oversigten til opfølgning på idrætsanalysen” som er 
fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 04.06.2014. 
 
Digitaliseringsprojektet er en forlængelse af det netop 
afsluttede arbejde med revision af retningslinjerne for 
udlån og benyttelse af kommunens lokaler og udendørs 
anlæg, der forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 
den 16.12.2015. De nye retningslinjer komplimenterer 
Idrætsanalysen på flere punkter: 
• Bedre udnyttelse af kommunens eksisterende 

kapacitet 
• Nye brugergrupper og selvorganiseret brug af 

kommunens faciliteter 
 
Digitaliseringsprojektet skal bl.a. understøtte de enkelte 
foreninger og kommende øvrige brugeres brug af kom-
munens faciliteter på en nem og intuitiv måde, herunder 
også ved betaling herfor. 
 
Evaluering i 2016 
 Projekteringen af indretning af Sjælsøhallen til 

kampsportscenter er i gang. I tilknytning hertil har 
der været en længere proces med brugerinddra-
gelse. 

 Digitaliseringsprojekt er i fuld gang. Der er indkøbt 
nyt bookingsystem med tilhørende tilskudsmodul. 
Der er udviklet et tilkøbsmodul til Afmeldekultur til 
smartphone, der skal medvirke til en bedre kapaci-
tetsudnyttelse. Imidlertid har der været tekniske 
problemer med basissystemet, hvorfor hele pro-
cessen er forsinket. Det forventes, at der i efter 
2017 vil køre pilotproces i forhold til Afmeldekultur.  
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 Projektering af projektet med Udvikling af atletik-
området på Rudegaard Idrætsanlæg er gennem-
ført. Projektet er opdelt i to etaper. I første etape 
vil der ske renovering af det eksisterende anlæg, 
og i en anden og senere etape vil der ske udvik-
ling af anlægget. Det er givet anlægsbevilling til 
første etape. 

 
 
 
Børne- og Ungepolitikken / Beredskab i tilfælde af overgreb mod børn og unge  
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

10. Udmøntning af børne- og 
ungepolitikken 

 

Mål: Kultur udmønter Børne- og Ungepolitikken 
gennem tiltag, der understøtter børn og unges læ-
ring, sundhed og trivsel. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i det overordnede pejlemærke i 
Børne- og Ungepolitikkens formulering om, at børn og 
unge skal have de bedst tænkelige muligheder for et 
givende, aktivt og meningsfuldt liv, hvor nysgerrighed, 
demokratisk dannelse og respekt for andre skal gøre 
børn og unge til deltagere i en globaliseret verden.  
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 
indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende 
pejlemærker: 
 
• Etablering af attraktive dynamiske ungemiljøer og 

fællesskaber, hvor unge kan skabe og udvikle sig 
personligt, fagligt og socialt 

• Fokus på læring, dannelse, livsmestring, udfoldel-
se og inddragelse 

• Fokus på progressions- og procesorienteret udvik-
lingstilbud og – aktiviteter 

• Fokus på at understøtte børn og unge i at tilegne 
sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, 
der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent 
demokratisk samfund 

• Fokus på synlig læring for den enkelte, hvor også 
progression i sociale og personlige kompetencer 
er i centrum 

• Selvorganisering, indflydelse og medskabelse er i 
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centrum 
 
Evaluering: Faglig vurdering. 
 
Evaluering i 2016 
 Det vurderes, at Kulturområdets indsats i 2016 har 

været mangeartet til gavn for en bred vifte af børn 
og unge, deres læring og aktiviteter, f.eks. har 
• Ung i Rudersdal har etableret et aktivitetsba-

seret ungemiljø i Birkerød og igangsat arbej-
det i Holte 

• En række selvorganiserede aktiviteter på Ru-
dersdal Skatepark har været understøttet i 
sensommer og efterår 2016  

• Bibliotekerne har skabt gode rammer for stu-
diefaciliteter i bibliotekerne – Der er etableret 
gruppestuerum samt mulighed for at borgerne 
kan booke og anvende studiepladserne med 
pc m.m. i undervisningslokalet, når der ikke 
undervises 

 

11. Beredskab i tilfælde af 
overgreb mod børn og un-
ge 

 

Mål: Implementering af retningslinjerne for indsat-
sen når overgreb på børn og unge forekommer. 
 
Handleplan 
Den 1. oktober 2013 trådte en ny lovgivning om beskyt-
telse af børn og unge mod overgreb i kraft. Loven be-
nævnes ”Overgrebspakken”. 
 
Overgrebspakken består af en række lovinitiativer, alle 
med henblik på at styrke forebyggelsen og beskyttelsen 
af børn og unge mod fysiske, psykiske og seksuelle 
overgreb. 
 
Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen som no-
get ny udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig 
opsporing og behandling af sager om overgreb mod 
børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, ved-
tages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. 
 
Børne- og Skoleudvalget forventes den 10.02.2016 at 
godkende forslaget til ”Beredskabsplan vedr. overgreb 
på børn og unge”  
 
Beredskabsplanen foldes ud i Kulturområdets virksom-
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heder og foreningsliv, særligt med henblik på formidling 
og opmærksomhed. 
 
Evaluering i 2016 
 De enkelte virksomheder under Kulturområdet – i 

særlig grad Ung i Rudersdal, musikskolen og bib-
liotekerne – har drøftet den godkendte bered-
skabsplan på personalemøder, beredskabsplanen 
er ophængt tilgængeligt i personalerum m.m. 

 
 
 
Folkeskolereformen 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

12. Kultur og Fritid ind i folke-
skolereformen – Åben 
skole 

 

Mål: Til formidlingsplatformen ”Skolen i virkelighe-
den” udvikles og tilbydes aktiviteter, læring m.v. 
 
Handleplan 
Folkeskolereformen åbner med ”Den Åbne skole” – 
understøttende undervisning, valgfag mv. muligheder 
for et frugtbart samarbejde mellem folkeskolen og bl.a. 
ungdomsskole, kultur- og musikskole, foreninger / fri-
tidsliv, kultur/ungeinstitutioner, erhvervsliv, samt forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner.  
 
Forudsætningen for samarbejdet er, at det understøtter 
folkeskolereformens formål om mere læring, samt gæl-
dende vejledninger på området.   
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter i egen virk-
somhedsplan i henhold til kommissoriet til koncept for 
samarbejde om den åbne skole – understøttende un-
dervisning m.v. Dette med særligt fokus på konsolide-
ring, udvikling, formidling og kommunikation. 
 
Evaluering for 2016 
 Kulturområdet har organiseret indsatsen med bi-

drag/tilbud om aktiviteter og faciliteter til anvendel-
se i ”Den åbne Skole” i en koordinerende gruppe, 
som kvalificerer tilbud fra foreningerne, kulturinsti-
tutioner m.v. Der fokuseres i særlig grad på at 
kvalificere de enkelte tilbud, og afsøge mulighe-
derne for at tilbyde valgfagspakker på tværs af 
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kommunens folkeskoler.   Tilbud fremgår af 
tet www.skolenivirkeligheden.dk    

 
 
 
 
 

 

http://www.skolenivirkeligheden.dk/
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