
Folkeoplysningsudvalg 29-01-2020

Halliwick svømning 
19/26453 

Beslutningstema 
Orientering til udvalget omkring Halliwick svømning  

Sagsfremstilling 
I forbindelse med kommunesammenlægningen og nedlæggelse af amterne blev det gratis amtslige 
tilbud med svømmeundervisning til fysisk handicappede overdraget til kommunerne. 
Opgaven blev i første omgang placeret i Kultur og Fritid. AOF forestod undervisningen. 
Det drøftedes om opgaven rettelig skulle placeres i Social- og Sundhedsafdelingen, idet der var 
tale om et tilbud til handicappede. Men det besluttedes, at idet der var tale om en fritidsaktivitet 
forblev opgaven i Kultur og Fritid. 
 
I 2010 blev det besluttet, at overføre bevillingen til Folkeoplysningsudvalget og formelt oprette 
undervisningen som folkeoplysende handicapundervisning i regi af Svendborg 
Handicapidrætsforening i henhold til Folkeoplysningslovens §6, stk. 2/§8a om undervisning i små 
hold/særlig hensyntagen. Fortsat i samarbejde med AOF som udfører administrationen på vegne 
Svendborg Handicapidrætsforening. 
 
Der er indgået en særaftale for undervisningen med et fast tilskudsbeløb. Det giver mulighed for 
flere instruktører på holdene og betaling af lokaleleje med det fulde beløb.  
Dette gør, at undervisningen kan udbydes til handicappede med en rimelig deltagerbetaling (pr. 
520 kr.) 
Deltagerne har ligeledes mulighed for gratis transport til undervisningen. 
 
Budgettet for undervisning var et fast beløb på 125.000 kr. som i 2011 pga. budgetmæssige 
besparelser blev reduceret til 65.000 kr. 
 
Udbyderen tilpassede undervisningen efter den økonomiske ramme økonomien og der har siden 
været udbudt 1 hold på 24 lektioner. 
Pt. er der 16 deltagere holdet. Desværre har man i de seneste år oplevet en nedgang i deltagelse. 
Der forsøges nu at lave et reklamefremstød med pressemeddelelse og uddeling af foldere. 
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-01-2020 
Til efterretning. 
 
Lars Erik Hornemann (V), Erik Jakobsen og Preben Rasmussen var fraværende. 
Birgit Sørensen var fraværende som suppleant deltog Karin Olsen. 
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