
 
FAKTA OM: Fritid, idræt og kultur 
 

Beskrivelse af brugere Potentielt er alle borgere i kommunen brugere af fritids- og 

kulturlivet. 

 

Kulturskolerne Ikast-Brande (Musikskole og billedskole):  

Når det gælder børn og unge mellem 1 - 25 år, er de fleste 

elever tilmeldt holdundervisning og soloundervisning. Derudover 

undervises børn igennem samarbejder med skoler og 

daginstitutioner.  

Cirka 250 borgere over 25 er med i voksenkor og orkestre. Disse 

tilbud er udgiftsneutrale for musikskolen. 

 

Bibliotek:  

alle borgere – børn og voksne – har adgang til hovedbiblioteket i 

Ikast, fællesbibliotekerne i Brande (Artium) og Nørre Snede samt 

de selvbetjente fællesbiblioteker i Ejstrupholm, Bording og 

Engesvang.  

 

Ikast Svømmecenter:  

Alm. betalende gæster, klubsvømmere, skole- og 

institutionsbørn. 

 

Folkeoplysningsområdet:  

De folkeoplysende foreninger får tilskud til aktiviteter for 

8.572.000 kr. – primært til unge under 25 år. Dertil kommer 

overførsler fra tidligere år på godt 2 mio. kr. (fra 2020). 

Beskrivelse af opgaver Betjening af Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget,  

Billedkunstrådet og ”Bevæg dig for livet” styregruppen. 

Rådgivning mm. af kommunens kultur- og foreningsliv 

(Bakkehuset, Remisen Brande, Unge Sangere, kulturforeninger, 

Kunstpakhuset, Ikast Bio, haller, spejderbevægelser, 

idrætsforeninger, aftenskoler mm.) 

Administration af fx lokalebooking, aktivitets-og lokaletilskud og 

lederuddannelsestilskud til foreninger.  

Tovholder og udvikler af Aktiv Ferie, ”Bevæg dig for livet”, 

Kulturnatten og KulturForum. 

Understøtter arbejdet med etableringen af ”Ikast Complete” 

 

Tværkommunale engagementer: 

Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestjylland og 

Kulturministeriet. Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, 

Europæisk Kulturregion, Samdriftsaftale med Herning Kommune 

om Museum Midtjylland. Samarbejde med øvrige kommuner om 

konkrete projekter og institutioner. Det gælder fx Operaen i 

Midten og Teamteatret.  



Naturformidling: Harrild Hede Naturcenter. 

Drift og udvikling af musikskole, bibliotek, svømmecenter. 

Nøgletal og økonomi Vedtaget budget 2021: 55 mio. kr. 

 

Derudover udgifter til bl.a.:  

 

Anlægspulje på 1 mio. kr. i 2021 (som dog pga. Covid-19 blev 

rykket til 2020). Haller og andre selvejende institutioner i relation 

til Kultur- og Fritidsområdet har kunnet ansøge om midler fra 

denne pulje til renoveringsprojekter eller ny-anlæg. Det kan 

f.eks. være til pålægning af nyt tag eller etablering af ny 

belysning. 

 

 

Politikområdet Fritid, idræt og kultur 
under Kultur- og Fritidsudvalget

Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (9,7 mio. kr.)

Folkeskoler (0,8 mio. kr.)

Folkebiblioteker (12,9 mio. kr.)

Museer (2 mio. kr.)

Teatre (0,04 mio kr.)

Musikarrangementer (4 mio. kr.)

Andre kulturelle opgaver (3,1 mio. kr.)

Fælles formål (0,04 mio. kr.)

Folkeoplysende voksenundervisning (1,2 mio. kr.)

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2,9 mio. kr.)

Lokaletilskud (18,4 mio. kr.)

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (0,02 mio. kr.)



Eksempler på nøgletal: 

 

Kulturskolerne:  

Eksempler på elevbetaling: 25 min. soloundervisning pr. uge 

koster 4.950 kr. pr. år 

Holdundervisning, billedskole og forældre-børn hold musik, 

koster 1.750,- kr. pr. år. 

Musikforløb i børnehaver koster 18.000,- kr. pr. år. 

Instrumental forløb i folkeskolen koster 9.000,- kr. pr. år. 

 

Bibliotek:  

Ifølge Lov om Biblioteker skal borgerne ikke betale for at låne 

fysiske eller digitale materialer.   

Biblioteket udlånte i 2018 211.00 fysiske og digitale materialer.  

118.000 borgere besøgte i 2018 bibliotekerne i Ikast og Brande. 

Biblioteker stod for eller udlejede lokaler til 585 arrangementer 

og udstillinger i 2018.    

 

Ikast Svømmecenter:  

Besøges under normale forhold årligt af ca. 150.000 betalende 

gæster, 50.000 klubsvømmere og ca. 50.000 skole- og 

institutionsbørn. Alm. voksenbillet koster 55 kr. 

Beskrivelse af 

medarbejdere på området 

Direktøren for børn og fællesskaber har det overordnede ansvar 

for politikområdet. 

 

Bibliotek og Kultur:  

Organisationen består af en biblioteks- og kulturleder, 2 

kulturkonsulenter, 8 bibliotekarer; 7 assistenter og ca. 60 

frivillige. 

 

Kulturskolerne:  

Organisationen består af en musikskoleleder, 26 musik- og 

billedskolelærere på deltid (fortrinsvis konservatorieuddannede) 

 

Fritid: 

Chef for Erhverv, Bosætning og Fritid, Fritidskonsulent, Bevæg 

dig for Livet konsulent og 2 administrataive medarbejdere. 

 

Svømmecenter: 

11 fuldtidsansatte og 17 deltidsansatte. 

Særlige udfordringer Kultur- og Bibliotekspolitik:  

Realisering og udvikling af kommunens Kultur- og 

bibliotekspolitik. 

 

Kulturskolerne:  

Musikskolen: tiltrækning af elever på klassiske instrumenter. 



Udbygning af vores samarbejder med daginstitutioner, skoler, 

gymnasium samt forskellige kulturelle foreninger. 

Billedskolen: virkeliggørelse og udvikling af den første 

kommunalt drevne billedskole.  

 

Bibliotek:  

En fortsat realisering af sigtepunkter i kommunens Kultur- og 

Bibliotekspolitik (2017).  

Det handler blandt andet om: 

-adgang til information og viden, digitalisering, børns      

  læsemotivation og borgerinddragelse.  

-udvikle biblioteket til (også at være) et kultur- og 

forsamlingshus.  

 

Fritidsområdet:  

Foreningerne har som følge af Covid-19 situationen oplevet 

markante fald i deres medlemstal. Der skal arbejdes på at få 

medlemmerne tilbage i foreningerne og de fællesskaber, som 

findes her. 

 

Realisering og udvikling af kommunens idræts- og fritidspolitik 

samt færdiggørelse af en ny facilitetsstrategi. 

 

Svømmecenter:  

Ventilationssystemet trænger til udskiftning inden for de 

kommende år. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Tilbuddene til borgerne på musikskolen/kulturskolerne og 

biblioteket er lovbundne opgaver. Serviceniveauet kan byrådet til 

dels selv beslutte. 

 

Det er ikke længere lovpligtigt at have et Folkeoplysningsudvalg. 

Nogle af udvalgets opgaver er dog lovpligtige at varetage.  

Byrådet fastsætter serviceniveauet i forhold til forenings- og 

arrangementsstøtte og i forhold til samspillet med de lokale 

ildsjæle. 

 


