
Spørgsmål om idrætsinstitutionen Skjold

Kære Rasmus

Du har den 20. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 

om idrætsinstitutionen Skjold:

1. […] hvilke muligheder vi har for at undgå en lukning af klubben 

skjold, samt hvornår de beslutninger i givet fald skal træffes?

2. Herunder forvaltningens vurdering af klubbens særlige evne til at 

håndtere børn med specielle behov og nuværende pædagogiske 

praksis med bevægelse og sund kost, sammenlignet med de øvrige 

klubber i området.

3. […] vil jeg gerne bestille en version af effektiviseringsnotatet, hvor 

Skjold er taget ud af besparelsen. Det er det her 

bilag https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/b9f89050-

37d6-40b5-801f-a9286d4e5a3d/5db3d7db-c9d2-4a18-abf4-

eb8625fc4f9e-bilag-19_0.pdf

Besvarelse

Ad 1

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har mulighed for ikke at vedtage 

forslaget (eller dele af forslaget) som en del af 2. behandlingen af 

budget 2023 på udvalgets møde d. 4. maj.

Hvis BUU vælger ikke at vedtage lukningen af Idrætsinstitutionen Skjold 

som en del af budget 2023, udestår fortsat, at der skal sikres en ny aftale 

om institutionens leje af lokaler, hvis institutionens videre drift skal 

sikres.

Ad2

Forvaltningen har ikke belæg for at vurdere, hvorvidt klubben er bedre 

(eller dårligere) til at håndtere børn med specielle behov ift. andre 

klubber i området.

Institutionen har en idrætsprofil og forvaltningen er bekendt med, at 

det er en central del af klubbens pædagogiske arbejde. Det har været en 

del af institutionens grundlag i en længere årrække, hvilket også 
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afspejles i, at institutionen tidligere har modtaget en bevilling til ekstra 

idrætsaktiviteter.

De fleste andre klubber, både i området omkring Skjold og i resten af 

byen, har også fokus på bevægelse, sportsaktiviteter mv. Dette sker 

f.eks. i form af skiture, ridning, boldspil på lokale idrætsfaciliteter mv.

Ad3

I nedenstående tabel, hentet fra forslaget, er effektiviseringen vedr. 

Idrætsinstitutionen Skjold taget ud.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser
1.000 kr. 2023 p/l Styrings-

område
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Varige ændringer

KKFO-afdelinger under 
Sortedamskolen

Service -969 -969 -969

Børnehuset Vor Frue Service -3.764 -3.764 -3.764 -3.764 -3.764

Samlet varige ændringer Service -3.764 -3.764 -4.733 -4.733 -4.733

*Note til tabellen: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.
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