Plan for den kommunale del af Hvidovre Motionscenter

Som en del af budgetaftalen vedrørende budget 2017 blev det vedtaget, at
Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige eller foreninger, og
at den nye driftsmodel fortsat skal rumme træning for pensionister og
efterlønsmodtagere i en kommunalt dreven del.
Økonomiudvalget har på møde den 7. november 2016 vedtaget de
økonomiske rammer for ny driftsmodel af Hvidovre Motionscenter. Den nye
driftsmodel består i at:






Personale fra Hvidovre Motionscenter overføres til Sundhedscentret
inkl. tilhørende budget til lønninger og drift
Der er vedtaget nye takster for pensionister og
efterlønsmodtagere
Driftsmodellen evalueres efter 2 år
Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger rammerne for den
foreningsdrevne del af Motionscentret efter dialog med
interesserede foreninger
Social- og Sundhedsudvalget fastlægger rammerne for driften af
den kommunale del af motionscentret.

Motionscentrets nuværende brugere består primært af pensionister og
efterlønsmodtagere, der træner fra om morgenen til først på eftermiddagen
samt en gruppe af motionister (styrketræning og holdtræning), der
fortrinsvis træner i hverdagene om eftermiddagen og først på aftenen.
Derudover er der etableret forskellige former for samarbejder med andre
kommunale institutioner. Ud over ovenstående låner Genoptræningen og
Sundhedscentret Motionscentrets lokaler til deres aktiviteter.
Plan for rammerne for driften af den kommunale del af motionscentret
Økonomiudvalget har besluttet, at Motionscentret fremover skal drives af
Sundhedscentret. Fra kl. 14 i hverdage samt hele dagen i weekender skal
Motionscentret drives af frivillige og/eller foreninger. Plan for den
foreningsdrevne del af Motionscentret udarbejdes og besluttes af Kultur- og
Fritidsudvalget. Her følger forslag til plan for drift af den kommunale del af
Motionscentret drevet af Sundhedscentret.
Medarbejderen i Motionscentret ansættes under Sundhedscentret 30 timer
ugentlig, øvrige lønmidler anvendes til vikardækning ved ferie og sygdom.
Ved en 30 timers ansættelse vil Motionscentret kunne have åbent mandag
– fredag kl. 7.30 – 12.00 for pensionister og efterlønsmodtagere. Brugerne
vil kunne få vejledning om træning og deltage i træning på hold. De
resterende timer skal medarbejderen sørge for administration samt
vedligeholde aftaler om brug af Motionscentret for øvrige kommunale
institutioner.
Med den fremtidige bemanding i Motionscentret, vil det ikke være muligt at
fortsætte holdaktiviteter i det hidtidige omfang, da der ikke både kan
afvikles hold og foregå vejledning ved maskinerne samtidig. I forbindelse
med etableringen af den nye driftsmodel vil der blive forsøgt udviklet en
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løsning, hvor der er åbningstid for holdtilbud og en anden åbningstid for
træning i maskiner inden for tidsrummet kl. 7.30 – 12.00.
I tidsrummet kl. 7.00 – 14.00 er det muligt for Sundhedscentret og
Genoptræningen at afvikle diverse holdtilbud ved medarbejdere fra de to
enheder. Samtidig ønsker Sundhedscentret at indgå en brugsretsaftale
med foreningerne, der tager højde for fleksibel brug af Motionscentret for
begge parter. En fleksibel brugsretsaftale vil fx kunne tage højde for, at
Genoptræningen i dag har behov for at benytte Motionscentret i de sene
eftermiddagstimer, og nogle foreninger har behov for at kunne tilbyde
træning til de medlemmer, som ønsker at træne om formiddagen.
Muligheder for Motionscentret med den ny driftsmodel
Sundhedscentret og Genoptræningen har et politisk fastlagt pejlemærke og
deraf fokus på, at skabe sammenhængende forløb for borgerne og
fastholde borgerne i nye sunde vaner. Motionscentret er en god arena for
at skabe disse muligheder for de borgere, der modtager Genoptræningens
eller Sundhedscentrets tilbud.
Hvis det lykkes for Sundhedscentret, at skabe øget tilgang til
Motionscentret, vil billetindtægter herfra gå til at skabe øget åbningstid for
pensionister og efterlønnere.
Samarbejde mellem den kommunale del og den frivillige del af
Motionscentret
Kultur- og Fritidsafdelingen og Sundhedscentret vil have fokus på, at
fremme det gode samarbejde mellem den kommunale del af
Motionscentret og den frivillige del af Motionscentret. Det betyder blandt
andet, at der skal indgås klare aftaler for ’husregler’ og gensidig respekt for
hinandens brug af lokalerne samt maskiner og rekvisitter.
Økonomi
De forventede nettoudgifter til drift af det kommunale motionscenter er i
2017 opgjort til 386.000 kr. faldende til 345.000 kr. fra 2018. De ændrede
nettodriftsudgifter skyldes forventninger om øgede billetindtægter. Disse
beløb overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Social- og
Sundhedsudvalget.
Budget for den kommunale driftsdel af Motionscentret 2017 og
fremover
Aktivitet
2017
2018Løn til medarbejder
450.000
450.000
Øvrige driftsudgifter
19.000
19.000
Udgifter KODA, billetsystem
135.000
135.000
Inventar og vedligehold af maskiner
32.000
(betaling til Hvidovre Stadion)
32.000
Indtægter billetter og kort
-250.000
-291.000
I alt
386.000
345.000
Evaluering
Økonomiudvalget har besluttet, at den ny driftsmodel for Hvidovre
Motionscenter skal evalueres efter to år.
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Evalueringen vil have fokus på følgende:
 Et godt samarbejde mellem den frivillige del og den kommunale del
af Motionscentret.
 Hvorvidt økonomien rækker til ønskerne for driftsmodellen.
 Brugertilfredshed blandt pensionister og efterlønnere.
 Hvilke tiltag og muligheder opstår, som følge af tilknytningen til
Sundhedscentret og deraf fokus på indsatser, der fremmer sundhed
og forebygger sygdom.
 Den samlede udnyttelse af Motionscentret.
 Hvilke tiltag skaber flere brugere af Motionscentret.
Konklusion
Sundhedscentret varetager driften af det kommunale tilbud i Motionscentret
fra 2017 ud fra en ny driftsmodel. Vedligehold af Motionscentrets lokaler og
inventar varetages af Hvidovre Stadion og den frivillige del af
Motionscentret varetages af Kultur- og Fritidsafdelingen. Med den nye
driftsmodel forventes øget sammenhængende tilbud for borgere i
Sundhedscentret og Genoptræningens tilbud.
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