
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 
på bevillingsrammerne under

Kultur- og Fritidsudvalget 
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40.37 Folkebiblioteker 

40.38 Kulturel virksomhed 

40.39 Klubber og byggelegepladser 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Bevillingsramme 

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. 
Ansvarligt udvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Sammendrag 
Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der 
i budget 2021 afsat 41,1 mio. kr.  
 
Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede 
budget for 2021 bliver på 41,3 mio. kr. 
 

Beskrivelse af opgaver 
Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:  

• De fysiske rammer 

o Ballerup Super Arena 

o East Kilbride Badet 

o Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN 

o Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller 

o Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet. 

• Tilskud til 

o Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og 
unge under 25 år samt handicappede uanset alder 

o Frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt han-
dicappede uanset alder 

o Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning 

o Foreningers udgifter til privatejede lokaler 

o Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge 

o Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt 

o Team Ballerup 

o Ballerup Rideskole 

o Nye tiltag inden for folkeoplysning. 

• Sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.  

• Frivillighed, herunder frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt ar-
bejde 

• Eventpulje (store begivenheder) 

• Ungdomsskolen 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Lovhjemmel 
• Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt 

folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet 
(folkeoplysningsloven) 

• Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven) 
• Lov om social service, § 18 (serviceloven). 
 

Politiske målsætninger 
Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitik-
ken, Frivillighedspolitikken, Sundhedspolitikken, og servicestrategien fastlægger de 
overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området. 
 
Idrætsområdet 
Via Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken er der fokus på, at borgerne sik-
res muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede forenings-
tilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private 
udbydere.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og an-
dre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og 
konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er for-
eningsaktive, eller som har særlige behov. 
 
Der er særligt fokus på idrætten og særligt den foreningsorganiserede idræts be-
tydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Der er dog 
samtidig fokus på de selvorganiserede borgere i fritids- og kulturlivet, som er be-
grundet i en anerkendelse af, at idræt, motion eller anden udfoldelse og individuali-
tet går hånd i hånd, og at dette for mange borgere har stor værdi, samt et ønske 
om, at Ballerup Kommunes borgere lever et godt og sundt liv med en høj grad af 
livskvalitet. 
 
Folkeoplysning 
Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar. 
 
Det er Ballerup Kommunes vision, at alle borgere får mulighed for deltagelse i fol-
keoplysende aktiviteter, der fremmer fællesskabet og det aktive medborgerskab, 
idet Ballerup Kommune på en og samme tid anerkender betydningen af civilsam-
fundet og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger heri, og samtidig 
ønsker at understrege borgernes medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov 
og ønsker, og at der i forholdet mellem den enkelte borger og kommunen er tale 
om et fælles ansvar. 
 
Den folkeoplysende virksomhed er et tilbud til alle uanset alder, køn, interesser og 
kulturel baggrund. Den folkeoplysende virksomhed skal virke samlende på tværs af 
disse forskelligheder. For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del 
i den folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske 
rammer (ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen 
(undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen. 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Der er derfor fokus på: 

• Tilpasning af eksisterende anlæg, herunder de rekreative områder, til nye 
idrætsvaner/brugergrupper 

• Anvendelsen af de eksisterende anlæg og lokaler og aktiv anvendelse af princip-
pet ”flere brugere i samme lokaler”, når det er muligt. 

 
En af folkeoplysningslovens væsentligste intentioner er at søge lovens brugere ind-
draget mest muligt i planlægning og beslutninger. Dette sker bl.a. ved nedsættelse 
af et Folkeoplysningsudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af 
brugerråd og andet.  
 
Der er et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digi-
tale platform ”Skolen i virkeligheden” understøtter dette møde og fungerer som 
bindeled for samarbejdet. 
 
Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud 
Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til 
støtte af det frivillige sociale arbejde (§ 18-puljen). Ligeledes er det intentionen 
med servicelovens § 18, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med og 
støtte det lokale frivillige sociale arbejde i bred forstand. 
 
For at realisere dette, er der i Ballerup Kommune etableret et frivillighedsråd. Frivil-
lighedsrådet behandler ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til 
frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe 
synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politik-
områder, hvor frivillighed indgår. Rådets fokus på frivillighed ligger især inden for  
psykiatriområdet, ældreområdet, handicapområdet, integrationsområdet samt 
børne- og ungeområdet og særligt udsatte grupper. 
 
Ungdomsskolen 
Ungdomsskolens formål er lovbestemt: 
 
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundska-
ber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at 
give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til 
aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mel-
lem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister”. 
 
I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år el-
ler går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ung-
domsskoletilbuddet skal omfatte: 

• Almen-, special- og prøveforberedende undervisning 

• Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske 
samfundsforhold. 

 
Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, 
knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse 
med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.  
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle 
ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overens-
stemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, 
at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller 
overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. 
 
 
Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fri-

tidsaktiviteter mv. 

Bevillings- 
ramme 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

40.35  
Folkeoplys-
ning, frivillig-
hed og fri-
tidsaktiviteter 
mv. 38.322 42.922 41.055 39.648 39.648 39.648 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 288 272 272 272 

I alt 38.322 42.922 41.343 39.920 39.920 39.920 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillig-
hed og fritidsaktiviteter mv. 

Aktiviteter 
på bevil-
lingsram-
men 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Stadion: 
Idrætsanlæg, 
haller på sko-
ler, East Kil-
bride Badet, 
Ballerup Su-
per Arena, 
Tapeten og 
Hallen Solvej 16.295 16.433 16.194 16.194 16.195 16.195 

Tilskud til 
foreninger 4.739 5.012 5.012 5.012 5.012 5.012 

Undervisning 
(Aftenskoler) 1.578 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Ungdomssko-
levirksomhed 5.409 5.223 5.360 5.359 5.359 5.359 

Diverse akti-
viteter uden 
for folkeop-
lysningsloven 1.488 2.592 1.582 1.582 1.580 1.580 

Eventpulje 
(store begi-
venheder) 321 1.769 2.177 774 774 774 

Støtte til so-
ciale formål 
inkl. § 18-
midler 771 1.190 1.141 1.139 1.139 1.139 

Ejendomsud-
gifter øvrige 
lokaler 7.721 8.902 7.789 7.789 7.790 7.790 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 288 272 272 272 

I alt 38.322 42.922 41.343 39.920 39.920 39.920 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Ingen særlige bemærkninger. 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter 
mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):  
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  BEVILLINGSRAMME 40.37 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Bevillingsramme 

40.37 Folkebiblioteker 
Ansvarligt udvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Sammendrag 
Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2021 afsat 34,4 mio. kr.  
 
Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede 
budget for 2021 bliver på 34,8 mio. kr. 
 

Beskrivelse af opgaver 
Bevillingsområdet omfatter Ballerup Bibliotekerne, som består af Ballerup Bibliotek, 
Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Ballerup Bibliotekerne betjener børnein-
stitutioner og dagpleje, skoler og uddannelsesinstitutioner samt plejehjem og indi-
viduelle hjemlånere. Der er desuden indgået en betjeningsaftale med Borupgaard 
Gymnasium. Ballerup Bibliotekerne indgår således i mangfoldige samarbejdsrelatio-
ner for at udvikle og formidle bibliotekets tilbud.  
 
Ballerup Bibliotekerne arbejder for, at alle borgere opdager, oplever og tager ejer-
skab til kunst, kultur og viden ved at deltage, skabe og lære. Ballerup Bibliotekerne 
er indgang til information, litteratur og viden uafhængig af medie og hjælper bor-
gerne med at navigere og skabe mening i et komplekst informationssamfund.  
 
Målet er at huse tilbud, der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel in-
spiration, folkeoplysning, fordybelse, fællesskaber i trygge rammer og demokratisk 
deltagelse. Ballerup Bibliotekerne udarbejder en ugentlig lydavis til blinde og svagt-
seende. Som central aktør i lokalsamfundet er der på at skabe rammerne for et 
bedre liv for den enkelte borger og mere liv i fællesskaber. 
 
Lovhjemmel 
• Lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven). 
 

Politiske målsætninger 
Visionen er ”Bedre Liv Mere Liv”, og målsætningerne bygger på biblioteksloven og 
tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes Vision 2029 og Kultur- og Fritidspolitik-
ken. Varetagelsen af opgaverne er knyttet til tre strategiske hovedspor: 
 
1. Læsning, dannelse og kultur 
Vores huse, aktiviteter og materialesamling skal understøtte borgerne med inspira-
tion og indsigt. Læsning er en af forudsætningerne for deltagelse i vidensamfundet 
og derfor formidler Ballerup Bibliotekerne de tilbud, der bedst understøtter læsning 
både med analoge og digitale medier. Ballerup Bibliotekerne samarbejder med ud-
dannelses- og daginstitutioner om særligt målrettede tilbud og har fokus på aktivi-
teter i fritiden  
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  BEVILLINGSRAMME 40.37 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

2. Læring, teknologiglæde og skaberkultur 
Ballerup Bibliotekerne tilbyder flere former for læringsaktiviteter, både formelle, 
uformelle og eksperimenterende til litterær og teknologisk kreativitet. Ballerup Bib-
liotekerne ruster ballerupborgerne til fremtidens nye teknologier. Ballerup Bibliote-
kerne fokuserer på digital dannelse (digitale brugerkompetencer, digitale skaber-
kompetencer, refleksive digitale kompetencer og digital formidling), ligesom bor-
gerne præsenteres for fx robotteknologi og kodning.  
 
3. Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger 
Ballerup Bibliotekerne styrker det lokale demokrati ved at være et inspirations-, de-
bat- og mødested for borgerne. Her møder man hinanden og hele verden. For at 
fremme den lokale sammenhængskraft og en bæredygtig udvikling arbejder Balle-
rup Bibliotekerne på tværs af sektorer. Ballerup Bibliotekerne understøtter ved at 
facilitere borgerne i at realisere deres eget potentiale, alene og/eller i fællesskab 
med andre. Herunder arbejder Ballerup Bibliotekerne for at gøre ”Verdensmål til 
hverdagsmål”. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overens-
stemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, 
at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller 
overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. 
 
 
Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker 

Bevillings- 
ramme 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

40.37  
Folkebibliote-
ker 33.379 35.083 34.414 34.414 34.414 34.414 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 422 422 422 422 

I alt 33.379 35.083 34.836 34.835 34.835 34.835 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
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BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker 

Aktiviteter 
på bevil-
lingsram-
men 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Ballerup  
Bibliotekerne 30.735 32.389 31.720 31.719 31.719 31.719 

Centrale 
ejendomsud-
gifter 2.644 2.695 2.695 2.695 2.695 2.695 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 422 422 422 422 

I alt 33.379 35.083 34.836 34.835 34.835 34.835 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
 
 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Ingen særlige bemærkninger. 
 
 
Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vig-
tigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):  
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.38 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Bevillingsramme 

40.38 Kulturel virksomhed 
Ansvarligt udvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Sammendrag 
Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2021 afsat 24 mio. 
kr.  
 
Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede 
budget for 2021 bliver på 24,2 mio. kr. 
 

Beskrivelse af opgaver 
Bevillingsområdet omfatter:  

• Musik (musikundervisning m.m.) 

• Kulturhuse (Musikteater Baltoppen LIVE og Ungdomskulturhuset Vognporten) 

• Pulje til kulturtilskud (teater/arrangementer mv.) 

• Pulje til bydelsarrangementer 

• Kunst 

• Lokalhistorie (Ballerup Museum i Pederstrup) 

• Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard 

• Ungdomsrådet. 
 
Lovhjemmel 

• Lov om musik 
 

Politiske målsætninger 
Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik – at 
Ballerup Kommune er kendt for: 

• Livskvalitet og en god kommune at bo i 

• Tilbud for ”hele familien” og for borgere på tværs af generationer og traditio-
nelle skel 

• Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab 

En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab 
og en international profil 

• Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet 

Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det 
lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne 

• Børnekultur 

• En stærk kunstprofil.  
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.38 
 

BALLERUP KOMMUNE  ÅRSBUDGET 2021 

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved mulighe-
den for at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, være-
stederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, 
som til andre kulturelle udfoldelser. Der er opmærksomhed på de grupper af bor-
gere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lo-
kale grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers 
særlige kulturelle behov. 
 
Musik 
Ballerup Musik- og Kulturskole 
Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år under-
visning i musik, rytmik, instrumentalundervisning, sang, sammenspil, orkesterspil, 
sangskrivning, musikproduktion, musikteori, dans, førskolerytmik (forældre/barn) 
samt institutionsundervisning.  
 
Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musik- og kultursko-
len skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. 
Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervis-
ning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseunder-
visning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal 
satses på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være til-
bud inden for både den klassiske og den rytmiske genre. 
 
Der er indført obligatorisk ”kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i 
kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen. Ligeledes eksisterer et 
samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 
årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digi-
tale platform ”Skolen i Virkeligheden” understøtter dette møde og fungerer som 
bindeled for samarbejdet. 
 
Kulturhuse 
Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kultur-
huse; Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt 
spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk 
Samråd, som også har brugsretten. 
 
Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale 
kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. 
Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommu-
nens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Ung-
domskulturhuset Vognporten. 
 
Baltoppen LIVE 
Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE 
præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræ-
der med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, 
stand up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som inter-
nationale forestillinger, shows og koncerter. 
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Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der 
viser voksen- og børneforestillinger på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lo-
kales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig sam-
arbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv. 
 
Bygningen Baltoppen rummer desuden en biograf med to biografsale, som er bort-
forpagtet. 
 
Ungdomskulturhuset Vognporten 
Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af 
unge mellem 15 og 25 år. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for Vognpor-
ten. 
 
Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover funge-
rer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv. 
 
Kulturtilskud 
For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud 
(teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbs-
rammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begi-
venheder. 
 
Tilskud til bydelsarrangementer 
For at understøtte lokale fællesskaber er der afsat en økonomisk tilskudsramme, 
hvorfra foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen, kan søge om tilskud 
til kulturelle bydelsarrangementer. For at få tilskud skal arrangementet være for 
mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, 
der ansøger om støtten. 
 
Kunst 
For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk 
ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom 
"kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. 
Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og 
kulturinstitutionerne benævnt ”kunst og kultur for, med og af børn”. 
 
Børnekultur 
Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel 
kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kom-
mune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutio-
ner og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten 
etableret. Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kul-
turskole). 
 
Lokalhistorie 
Ballerup Museum 
Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn ”Ballerup Museumsfond”. 
Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Skomagerhuset og Lynsme-
dens Hus i Pederstrup. 
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Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommune om et samar-
bejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle 
Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på for-
midlingsdelen som fx skoletjeneste og særudstillinger. 
 
Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup 
Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud mål-
rettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form 
af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til 
museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver 
inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, have-
arbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overens-
stemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, 
at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller 
overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. 
 
 
Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed 

Bevillings- 
ramme 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

40.38  
Kulturel virk-
somhed 22.999 26.187 23.987 23.986 23.986 23.986 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 208 208 208 208 

I alt 22.999 26.187 24.195 24.195 24.195 24.195 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
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Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed 

Aktiviteter 
på bevil-
lingsram-
men 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Ballerup  
Musik- og 
Kulturskole 9.773 9.919 9.911 9.910 9.910 9.910 

Kulturhuse/ 
Spillesteder 5.291 5.488 5.440 5.440 5.441 5.441 

Kunstpulje, 
vedligehol-
delse af 
kunst 355 625 625 625 625 625 

Lokalhistorie 1.910 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 

Kulturaktivi-
teter 3.127 5.401 3.258 3.259 3.259 3.259 

Ejendoms- 
udgifter 2.543 2.806 2.806 2.805 2.805 2.805 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 208 208 208 208 

I alt 22.999 26.187 24.195 24.195 24.195 24.195 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
 
 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Ingen særlige bemærkninger. 
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Bevillingsramme 

40.39 Klubber og byggelegepladser 
Ansvarligt udvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Sammendrag 
Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2021 afsat 
41 mio. kr.  
 
Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede 
budget for 2021 bliver på 41,6 mio. kr. 
 

Beskrivelse af opgaver 
I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge 
er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud. 
 
Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende: 

• Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet 
mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud 
kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år. 

• Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 
14-18 år. 

• Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen. 
 
Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, 
har angst, misbrug mv. 
 
Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter: 

• Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen 

• Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejens Skole 

• Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj Skole 

• Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde Skole. 
 
Lovhjemmel 
• Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dag-

tilbudsloven) 
 

Politiske målsætninger 
Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Poli-
tikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvik-
ling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og 
til arbejdsmarkedet. 
 
Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammen om indsatser på hele om-
rådet.  
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Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de 
to indsatser ”Ballerups Analyse af Læringsmiljøer” (BAL) og ”Fællesskabsmodellen” 
(FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års om-
råde. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og 
unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv 
som muligt. 
 
”Klub for alle” er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visio-
nen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Insti-
tutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen. 
 
Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP 
(samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams 
indsatser. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overens-
stemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, 
at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller 
overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. 
 
 
Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser 

Bevillings- 
ramme 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

40.39  
Klubber og 
byggelege-
pladser 38.860 43.696 41.036 41.225 41.167 41.167 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 597 599 599 599 

I alt 38.860 43.696 41.633 41.824 41.766 41.766 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
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Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelege-
pladser 

Aktiviteter 
på bevil-
lingsram-
men 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab 
2019 

Korrigeret 
budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Fritidsklub, 
byggelege-
plads og ung-
domsklub 46.429 49.096 47.251 47.441 47.098 47.098 

Forældrebe-
taling -9.520 -9.362 -9.940 -9.940 -9.656 -9.656 

Myndigheds-
udgifter 1.648 1.675 2.889 2.889 2.889 2.889 

Øvrige fæl-
lesudgifter 303 2.288 836 836 836 836 

Pris- og løn-
reguleringer 0 0 597 599 599 599 

I alt 38.860 43.696 41.633 41.824 41.766 41.766 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 
 
 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Myndighedsudgifter 
Der forventes en stigning i myndighedsudgifter, som bl.a. omfatter fripladser og 
mellemkommunal afregning for børn og unge, der går i klub uden for kommunen. 
Dette ses også på en række andre områder, bl.a. dagtilbudsområdet. 
 
Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig såle-
des på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):  
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Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 
40.39 Klubber og byggelegepladser 
Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december. 

Tabel 3. Udviklingen i antal børn i fritidsklub 

Antal børn i fritids-
klub 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Korrigeret 
budget 

 2020 
Budget 

2021 

Klub Syd 466 452 454 454 459 

Klub Nord 397 401 378 378 383 

Klub Måløv 543 564 534 534 540 

Klub Skovlunde 459 446 526 526 532 

I alt 1.865 1.863 1.892 1.892 1.915 

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 

Aktiviteterne vises i løbende priser. 

Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betyd-
ning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i 
antallet samlet set. 
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Tabel 4. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub 

Antal børn i ung-
domsklub 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Korrigeret 
budget 

 2020 
Budget 

2021 

Klub Syd 147 169 159 159 161 

Klub Nord 152 130 143 143 145 

Klub Måløv 186 169 172 172 174 

Klub Skovlunde 48 48 0 0 0 

I alt 533 516 474 474 480 

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 

Aktiviteterne vises i løbende priser. 

Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betyd-
ning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i 
antallet samlet set. 

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter 

Pris (1.000 kr.) 
Regnskab 

2017 
Regnskab 

2018 
Regnskab 

2019 

Korrigeret 
budget 

 2020 
Budget 

2021 

Udgift pr. medlem i 
fritidsklub, byggele-
geplads og ung-
domsklub 19.937 19.085 19.493 20.751 19.733 

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning). 

Aktiviteterne vises i løbende priser. 

Udgifter pr. medlem vil som oftest have udsving i takt med medlemsudviklingen, således at udgif-
ten pr. medlem vil falde ved flere medlemmer og stige ved færre medlemmer. Dog alene til en vis 
grænse. 
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