Analyse af idrætsfaciliteter, delanalyse - brugere af
kommunens indendørs svømmefaciliteter
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Kultur

Kommissorium

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte udarbejdelse af en analyse
af idrætsfaciliteter – en renoverings- og udviklingsplan for de
kommunale idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke
faciliteter der kan afstås, jf. Økonomiudvalgets beslutning omkring 10 % arealreduktion.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte analysen den 07.10.2020,
og besluttede bl.a., at der også iværksættes og udarbejdes et
kommissorium for en delanalyse for svømning, og et kommissorium for en delanalyse for badminton, som skal munde ud i to
selvstændige delrapporter.
Formål
Overordnet er formålet at skabe et beslutningsgrundlag for Kultur- og Fritidsudvalgets/Kommunalbestyrelsens strategiske planlægning for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter.
Formålet er også at være på forkant med udviklingen inden for
svømmehalsrelaterede aktiviteter, således at nye behov kan indarbejdes i handleplanen og i sammenhæng med indsatser afledt
af den godkendte analyse.
Opgaver – delanalyse
Iflg. Lokale- og Anlægsfonden har en svømmehal 6 arketyper
blandt sine brugere:
•
•

•
•
•

Motionisten – der har brug for rum og plads til at svømme
uforstyrret og måske gerne vil socialisere med andre.
Konkurrencesvømmeren – der bla. har behov for startskamler, kiler til afsæt, sensorer til tidtagning, præcise mål
på redskaber og baner, bøjler til rygstart og træning på
kanten af bassinet.
Wellness- og afslapningsbrugeren – der ønsker sanselige
indtryk, temperaturskift, sauna, dampbad, varmtvandsbassin og en overgang mellem at være inde og ude.
Begyndersvømmeren – der ønsker tryghed, varmt vand,
mulighed for udvikling og forskellige vanddybder.
Vandsport – brugere der har behov for trygge forhold, sikkerhed, sikre bassiner, overblik og fleksibilitet.
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Den legende badegæst – der ønsker plads til at boltre sig,
separate bassiner, legeredskaber, vipper, rutsjebaner og
variation i tilbuddene.

Der udarbejdes undersøgelser, analyser og redegørelser samt
anbefalinger for indsatsområdet.
Dette tager udgangspunkt i eksisterende forhold med fokus på de
beskrevne arketyper, aktiviteter og tilbud i svømmehallerne, respektive relevante politikker, planmæssige forhold, herunder
kommuneplanstrategien, trend og tendenser og borgernes og
brugernes behov og input.
Organisering og borger/brugerinvolvering
Styregruppe
Kulturs idrætsfaglige team under ledelse af Kulturchefen udgør
delanalysens styregruppe.
Bruger/dialoggrupper
De 6 arketypers behov belyses gennem et antal bruger/dialoggrupper, der sikrer involvering og eller deltagelse fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De lokale svømme- og vandsportsforeninger der anvender
svømmehallerne
De eksisterende selvorganiserede brugere af svømmehallerne
De potentielt nye (organiserede og selvorganiserede) brugere af svømmehallerne
Aftenskolerne
Relevante fagområder i kommunen
DGI
Dansk Svømmeunion
Danske Svømmebade
Lokale- og Anlægsfonden
Teknik og drift i svømmehallerne

Bruger/dialoggrupperne refererer til styregruppen og faciliteres og
sekretariatsbetjenes af Kulturområdet.
Bruger/dialoggruppernes anbefalinger samles i én samlet delrapport.
Den samlede delrapport sendes i høring hos de involverede, Rudersdal Idrætsråd, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

2

14. december 2020
Sagsbehandler:
Johnni Mosevang
Christensen

Afrapportering og anbefalinger
Bruger/dialoggrupperne afslutter sit arbejde med afrapportering
med anbefalinger til Styregruppen.
Den samlede delrapport præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, ved et særskilt indbudt møde.
Styregruppen behandler og samler delrapporten til brug for den
politiske behandling.
Tidsplan
09.12.2020
13.01.2021
Januar 2021
Januar 2021
23.02.2021
Februar-juni 2021
Juli-august 2021
August 2021
21.09.2021
21.09.2021
Ultimo september 2021
03.11.2021

Orientering til brugerne i nyhedsbrev til foreninger og frivillige
KFU - Godkendelse af kommissorium
Invitation udsendes til deltagerne
Udarbejdelse af faktaark
Orientering til FOU
Dialogmøder og arbejde i arbejdsgrupper
Rapportskrivning
Afklarende drøftelser med de forskellige brugergrupper
Delrapport til høring i FOU + Rudersdal Idrætsråd
Præsentation af delrapport for KFU og FOU
Refleksion og evt. justeringer til delrapport
KFU – Behandling af delrapport med anbefalinger + orientering til FOU

Der tages forbehold for, at tidsplanen kan blive reguleret.
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