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Høring af budget 2019-2022
Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 6. september 2018 behandlet høringsmaterialet udsendt den 22. august 2018.
Udvalget er meget glade for, at det folkeoplysende område ikke er omfattet
af de nævnte besparelser på Kultur- og Fritidsområdet.
Folkeoplysningsudvalget tolker dette som en anerkendelse af og forståelse
for vigtigheden af et godt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere,
og af de frivillige kræfter, der er med til at levere dette tilbud.
Skulle der i den videre behandling af budgettet findes råderum på anlægsbudget, vil Folkeoplysningsudvalget gerne henstilles det til, at der kigges
velvilligt på en fortsat renovering kommunens faciliteter for foreningslivet.
Der er fortsat brug for fokus på den løbende vedligeholdelse af særligt
idrætsfaciliteter, der for en stor dels vedkommende er nedslidte.
Skulle det efter sidste og endelige behandling af budget den 8. oktober vise
sig, at der på det folkeoplysende område alligevel skal findes visse besparelser, henviser udvalget til tidligere fremsendte forslag – se vedhæftede bilag samt de drøftelser som Folkeoplysningsudvalget har haft med Kultur- og
Fritidsudvalget angående fællesskaber og samarbejder på tværs af det folkeoplysende foreningsliv.
Venlig hilsen
Folkeoplysningsudvalget

Ekspeditionsog telefontid

Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
Onsdag lukket

Du kan også indsende dit forslag via ballerup.dk på dette link https://ballerup.dk/om-kommunen/
okonomi-budgetter/budgetter/budget-2018
Forslag om besparelse til budget 2018
Der udfyldes et dokument for hvert spareforslag

Indsendt af

Folkeoplysningsudvalget

Dit/jeres forslag
Undersøgelse af mulige besparelser på energiområdet (el, varme, lys, vand) på foreningsområdet (haller,
sale, lokaler, kondirum etc.) samt mulighed for evt. besparelser ved flere klub-bofællesskaber.
Mulighed for stordriftsbesparelse ved vagtkorps samt mulige besparelse ved nedbringelse af falske alarmer.

Uddybende beskrivelse af forslaget
Mulige besparelse på energien:
Undersøgelse om, hvorvidt der kunne være visse besparelser at hentet på:
Sensor-belysning ved bevægelse (tænd/sluk), hvorved man undgår at lyset tænder selvom ingen bruger lokaliteten
Tidsstyring på vand, således at bruserne kører med faste intervaller, herved undgår man at der evt. glemmes at
slukke for en bruser eller vandhane i omklædningsrum og lign.
Varmeregulering ved sommer og vintertid.
Mulige besparelse ved flere klub-bofællesskaber:
Undersøgelse om hvorvidt udvalgte foreninger/klubber kunne have glæde af at være fælles som et
klubhus/klublokale.
Mulighed for stordriftsbesparelse ved benyttelse af samme vagtkorps:
Nogle af de kommunale bygninger betjenes af kommunens eget vagt-korps uden for arbejdstid, mens andre
betjenes af Falck-Securitas. F.eks. er det kommunens vagtkorps, som overvåger Måløvhallerne, medens det er
Falck-Securitas, der overvåger Tapeten og Superarenaen. Der kunne ligge en stordrift-besparelse i at samle det
hele under samme vagtkorps.
Mulig besparelse ved nedbringelse af falske alarmer:
Jævnligt får foreningerne besked om, at der har været falske alarmer ved indgangsdøre m.m. i haller, sale, lokaler
etc., hvor vagtselskabet har været ude og besigtige men ikke har kunnet finde noget. Den mest hyppig årsag til
falske alarmer er manglende kendskab til, hvorledes yderdørene på de respektive steder låses af.
En nedbringelse af falske alarmer og dermed udgiften til udkørsel og kontrol kunne ske ved, at f.eks. brugerrådene
får tilsendt vagtrapporterne for at kunne rette henvendelse til de foreninger og/eller personer, som er skyld i alarmen,
hvorved foreningerne blev mere opmærksom på problemstillingen.

Økonomi

Udvalget finder, at en undersøgelse på disse områder måske vil kunne påvise
besparelser af et vist omfang. Udvalget har dog ingen forudsætninger for at
vurdere besparelsernes eventuelle økonomiske størrelse.
Dit/jeres forslag offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside
(dog ikke kontaktperson og e-mail).
Alle forslag udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Skemaet sendes til okonomi@balk.dk senest onsdag den 5. april 2017

