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Politisk
Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer sig og tager
forord
aktiv del i det store udbud af foreninger, kultur- og idrætsaktiviteter. Det er noget, vi er stolte af, og som vi sammen skal sørge for at
fra formanden fastholde. Det høje aktivitetsniveau skyldes blandt andet en stor indsats fra de mange foreninger og frivillige, der skaber tilbud og fællesskab.
Kulturinstitutionerne, idrætshallerne og naturen leverer indhold og rammer for et væld af aktiviteter, der giver borgere og besøgende gode
oplevelser hver dag. Kultur, - fritids og idrætslivet har en enorm værdi i sig selv, men understøtter samtidigt mange af kommunens øvrige
velfærdsområder.
For at kunne bevare og udvikle området, ønsker Udvalg for kultur, fritid og idræt en politik, der sikrer, at både borgere og aktører får de bedst
mulige betingelser for at udfolde deres virke. Politikken tager afsæt i en lang række borgerinddragende aktiviteter og dialog med
foreningsområdet i perioden oktober-februar 2018-19. Resultatet er dette dokument, der både er en opsamling på de mange input, og en
rettesnor for det kommende arbejde. Politikken beskriver udvalgets vision, forudsætninger for realiseringen samt fire fokusområder, der
rummer kerneværdierne for det videre arbejde.
Politikken giver Udvalg for kultur, fritid og idræt og Folkeoplysningsudvalget et redskab til at prioritere arbejdet på kort og på langt sigt,
samtidig med at den forholder sig til kommunens øvrige politikker og strategier. Den har ingen udløbsdato, men danner baggrunden for de
handleplaner, som politikere, forvaltning, aktører og borgere skal samarbejde om at føre ud i livet. Handleplaner, der skal sikre, at det gode
og aktive liv i Furesø kan fortsætte.
Tine Hessner, formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt

Vision for
kultur, fritid
og idræt

Furesø Kommune skal fastholde sin position blandt de førende på kultur, - fritids- og idrætsområdet. Kunst, kultur, voksenundervisning og
kulturarv byder på oplevelser, fordybelse, viden og dialog, der forbinder mennesker og skaber refleksion om de vigtige emner. Idræts- og
foreningsområdet bidrager til at kommunens borgere kan leve et sundt og aktivt liv fra vugge til grav. Kommunen skal være en medspiller
blandt mange, der understøtter udvikling, tværfagligt samarbejde og brobygning til borgere med særlige behov.
Alle børn og unge skal møde kultur, idræt, spejder og foreningsliv, og her få adgang til meningsfulde aktiviteter, der giver et frirum i
hverdagen. Derfor skal samarbejdet mellem aktørerne på henholdsvis kultur-, fritids- og idrætsområdet og skole- og dagtilbudsområdet
udvikles, så de mange muligheder bliver introduceret allerede i barndommen. Furesø Fritidsvejledning skal fortsat sikre, at det sunde liv,
dannelsen og det aktive medborgerskab grundlægges hos alle børn på tværs af geografi og baggrund. Kommunen har en særlig opgave
med at sikre en bred tilslutning til aktiviteterne og samtidigt anerkende børn og unge, der sigter mod et mere elitepræget miljø.
Antallet af aktive borgere skal øges gennem et veldrevet foreningsliv, anerkendelse af frivilligt arbejde og plads til selvorganiseret aktivitet.
Samarbejdet på tværs af foreningerne skal styrkes, mens rammerne for frivillighed løbende udvikles gennem brugerinddragelse og dialog.
Furesøs mange tilbud indenfor kultur, idræt, foreningsliv og natur skal være synlige og tilgængelige for alle. Kommunen vil skabe gode
rammer for fritidens fællesskaber og derved styrke livskvaliteten for borgerne. Aktiv deltagelse i fritidstilbud fremmer mental, fysisk og social
sundhed, og forebygger den ensomhed, som kan være en trussel mod et sundt liv.
Furesøs sammenhængskraft skal styrkes gennem fælles løsninger og partnerskaber mellem aktører. Erhvervsliv, foreninger og
kulturinstitutioner skal samarbejde om begivenheder, der skaber synlighed og merværdi for kommunen og involverer lokalsamfundet.
Kommunen vil sikre høj kvalitet i de fysiske rammer, men samtidig motivere til mobilitet, synergi og bedre udnyttelse af de eksisterende
faciliteter på tværs af lokalområder. Der skal være fokus på fælles mødesteder, oplevelser og nye aktiviteter, eksempelvis på Flyvestationen,
der gør kommunen til et attraktivt område for borgere, virksomheder og besøgende.

Indledning

Forudsætninger og fokusområder
For at politikkens mål kan opfyldes, skal en række forudsætninger være på plads. De vigtigste tre er at Folkeoplysningsloven overholdes, at
der er egnede faciliteter og lokaler til rådighed samt at formidlingen af aktiviteter er målrettet og tydelig.
Folkeoplysningsområdet
Det folkeoplysende arbejde, som Furesøs Folkeoplysningsudvalg har ansvaret for, er en vigtig del af kultur-, fritids og idrætsområdet, og
politikken indeholder derfor også kommunens Folkeoplysningspolitik. Politikken bygger på seks præmisser:







Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fritidslivet - i forening eller selvorganiseret
De fysiske rammer skal leve op til borgernes behov og den politiske prioritering
Foreningslivet forholder sig aktivt til nuværende og fremtidige, selvorganiserede aktiviteter
Foreningslivet indbydes aktivt til at indgå i konkrete partnerskaber – især inden for velfærdsområdet
Det folkeoplysende område skal støttes for sin egen værdi, og for den merværdi, det tilfører andre områder
Furesø har et bredt funderet Folkeoplysningsudvalg med aktiv, politisk deltagelse

Faciliteter og lokaler
En forudsætning for et aktivt fritidsliv er, at der findes et tilstrækkeligt udbud af velegnede lokaler og faciliteter, der understøtter aktiviteten og
det sociale samvær i tredje halvleg. Lokalerne skal være lette at booke og anvende for både foreninger og borgere, der ønsker mere
uforpligtende og spontane aktiviteter. Kommunen samarbejder løbende med foreningerne om at optimere adgang til og drift af faciliteterne,
også på energiområdet. Foreningerne skal involveres gennem brugergrupper og selvbetjeningsløsninger, og ansvars- og rollefordelingen
vedrørende brug og drift af faciliteterne skal være tydelig.
Kommunikation og synlighed
Tydelig kommunikation skal gøre det lettere at finde de tilbud, aktiviteter og samarbejdspartnere, der skal til, for at borgere, besøgende og
aktører kan udvikle og deltage i kommunens fritidsliv. Kommunens rolle er dels at være afsender, dels at henvise til andre aktørers
information, og dels at levere digitale platforme og vejledning i selvbetjening. Synlighed og kommunikation handler også om at skabe
opmærksomhed om de steder, der findes i naturen og byerne, hvor man kan udfolde sig fysisk og kreativt og mødes på tværs af
generationer, geografi og baggrund.
Fokusområder

Med udgangspunkt i visionen, har Udvalg for kultur, fritid og idræt udvalgt fire fokusområder med tilhørende målsætninger og indsatser, der
vil blive særligt prioriteret:
Et godt sted at vokse op
Et aktivt fritidsliv skaber bedre trivsel og læring, ligesom det udvider horisonten og lysten til at engagere sig i fællesskaber. Furesø Kommune
har mange tilbud til børn og unge indenfor kunst, kultur, idræt og spejder, som bidrager til at opbygge den unge generations almene
dannelse, og som derfor bør komme bredt ud.
Fokus på frivillighed og nye aktiviteter
Frivillighed og aktiv deltagelse i foreningsliv giver mulighed for at indgå i fællesskaber med andre på tværs af generationer, køn, geografi og
sociale skel. At være frivillig gavner både den enkelte og samfundet, og det frivillige arbejde fortjener anerkendelse og gode rammer. For at
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fastholde det høje niveau i kommunen, er det vigtigt at sikre gode betingelser for de eksisterende indsatser, samt at give plads til nye
aktiviteter.
Stærke fællesskaber og livskvalitet
At deltage i kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter har en positiv effekt på borgernes livskvalitet, og styrker den fysiske, mentale og sociale
sundhed. Det kan både handle om muligheden for kreativ fordybelse eller forbedret kondition, men også om deltagelse i et socialt
fællesskab, der kan forebygge ensomhed og fremme sundhed.
Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
Oplevelser skaber en pause i hverdagen, giver ny inspiration og bringer os sammen på tværs af alder, baggrund og geografi. Idræts- og
kulturbegivenheder og festivaler styrker sammenhængskraften i kommunen samt forståelsen af og stoltheden over det, der er særligt ved
Furesø.
Overskrifter

Et godt sted at vokse op

Fokus på frivillighed og nye
aktiviteter

Stærke fællesskaber og
livskvalitet

Oplevelser, udsyn og
sammenhængskraft

Målsætninger

Furesø Kommune vil
arbejde for at alle børn og
unge kan have et aktivt
fritidsliv

Furesø Kommune skal have gode
rammer for foreninger og frivillige

Furesø Kommune skal styrke
mulighederne for inkluderende
fællesskaber,
der giver livskvalitet

Furesø Kommune skal fremme
oplevelser, der giver udsyn, indsigt
og sammenhængskraft

Beskrivelse

Fritidsaktiviteter giver
selvtillid og skaber et frirum,
som børn og unge har brug
for i en travl hverdag.
Furesø Kommune vil derfor
støtte foreningsaktiviteter for
børn og unge og prioritere et
alsidigt udvalg af tilbud,
fordelt på geografi og alder.
Samarbejde med Åben
Skole og Fritidsvejledningen
skal sikre, at de mange
tilbud indenfor kultur og
foreningsliv når ud til de
børn og unge, der har svært
ved at opsøge dem selv.
Kommunen skal støtte
foreninger og
kulturinstitutioner i at
engagere og fastholde børn
og unge i fritidslivet, så den
aktive hverdag tages med
ind i voksenlivet. Furesø
Kommune ønsker desuden
at skabe mødesteder for
unge, og at understøtte de
aktiviteter, som unge selv
igangsætter.

Furesø Kommune ønsker at
anerkende og udvikle de frivilliges
indsats, samt at sikre gode fysiske og
organisatoriske rammer for de
borgere, der ønsker at være aktive.
Foreningernes kompetencer til at
inkludere borgere på tværs af alder
og social baggrund skal udvikles.
Furesø Kommune ønsker at styrke
samarbejdet både på tværs af
foreninger, og mellem foreningslivet,
kommunen og øvrige aktører. Et
styrket samarbejde gør det muligt for
foreningslivet at bistå med integration
og inklusion af udsatte borgere.
Kommunen ønsker at gøre
mulighederne for aktiv deltagelse
mere fleksible, både ift. lokaler,
medlemskab og praktik. I samarbejde
med Folkeoplysningsudvalget skal
der løbende arbejdes for rekruttering
af medlemmer, udvikling af nye
aktiviteter, samt samspil med
selvorganiserede grupper.

Furesø Kommune vil styrke
indsatser, der øger
livskvaliteten og forebygger
ensomhed hos borgerne. Der
vil være særligt fokus på
forbedring af det mentale
helbred, på den gruppe af
ældre, der ikke allerede er
aktive, samt på fysisk og
psykisk udsatte borgere. Der
vil også være øget fokus
tilgængelighed til kommunens
faciliteter og natur, så alle kan
anvende dem. Indsatsen
fordrer øget samarbejde på
tværs af forvaltninger og
foreninger, samt udvikling nye
partnerskaber f.eks. med
aftenskolerne. For at sikre
udvikling af de bedst mulige
projekter skal der også
samarbejdes med relevante
eksterne partnere som f.eks.
andre kommuner, styrelser og
organisationer, der har fokus
på livskvalitet via
fritidsaktiviteter og natur.

Fælles oplevelser har betydning for
sammenhængskraften og kontakten
med verden uden om os. Både de
arrangerede events og de
oplevelser, der opstår i
hverdagslivet. Furesø Kommune vil
fremme en udvidet brug af kulturog idrætsinstitutioner til uformelle
mødesteder for forskellige
målgrupper og styrke samarbejdet
mellem foreninger, institutioner og
erhvervsliv om at skabe oplevelser,
indsigt og udsyn. Fysisk
byplanlægning kan understøtte
oplevelser og møder ved at
synliggøre kommunens
kulturhistorie og arkitektur for
borgere og besøgende. Formidling
af kultur og kunst kan både få nye
målgrupper ud at bevæge sig og
skabe stolthed over Furesøs
permanente oplevelsestilbud.
Samarbejde og mobilitet på tværs
af lokalområder skal fremmes, så
flest muligt får glæde af
kommunens mangfoldige kulturliv
og natur.

Arbejde for bedre
tilgængelighed til faciliteter og
naturoplevelser
Udvikle målrettede tilbud der
øger livskvaliteten i
samarbejde med aktører i og
udenfor kommunen
Støtte tiltag fra foreninger og
kulturinstitutioner, der har
fokus på borgere med særlige
behov
Arbejde for at borgere med
særlige behov kan deltage
aktivt i foreninger
Målrette særlige tilskud til
foreninger, der arbejder med
inkluderende projekter
Udvikle og støtte nye
partnerskaber for at forebygge
ensomhed

Styrke samarbejdet mellem
kulturinstitutioner og foreninger om
at skabe oplevelser på tværs i
kommunen
Støtte kultur- og idrætsinstitutioner i
at tiltrække flere målgrupper
Understøtte møder, aktiviteter og
kulturoplevelser på tværs af
kommunens lokalområder
Udvikle og formidle potentialet for
permanente oplevelser i
hverdagslivet, gennem fysisk
planlægning, ruter og skiltning
Fremme samspil med erhvervslivet
om aktiviteter og oplevelser, der
styrker udsyn, sammenhængskraft
og identitet
Videreudvikle Flyvestationens
kultur- og fritidsakse for borgere og
besøgende

Dette vil Furesø Kommune gøre ved at
Indsatser

Sikre børns møder med
Støtte foreninger i at udvikle fleksible
kunst, kultur og foreningsliv
tilbud, der gør det attraktivt at deltage
gennem samarbejde med
i foreningslivet
Anerkende og udvikle de frivilliges
skoler og dagtilbud
arbejde, både i og udenfor
Bygge bro mellem
foreninger, kulturinstitutioner foreningslivet
Arbejde for at kommunens faciliteter
og udsatte familier
og bookingsystem lever op til
Øge fleksibiliteten i
brugernes behov og den politiske
fritidstilbuddene og skabe
prioritering
mulighed for at afprøve
forskellige aktiviteter
Fremme samarbejder internt mellem
foreningerne, samt mellem foreninger,
Styrke rammerne for
aktiviteter, der går på tværs selvorganiserede og kommunen
Arbejde for gennemsigtighed i forhold
af generationer
til tilskud, serviceniveau og priser
Gøre en særlig indsats for
fastholdelse af unge i et
Gøre det lettere at starte nye
aktiviteter både som forening og
aktivt fritidsliv ved at styrke
den sociale dimension
selvorganiseret
Skabe, formidle og aktivere
mødesteder for unge
Støtte selvorganiseret
aktivitet i samspil med
foreningslivet

Opfølgning

Politikken, der er godkendt af Byrådet, vil blive fulgt af handleplaner. Handleplaner er dynamiske dokumenter, der angiver hvilke projekter
der arbejdes med, hvilken periode, de strækker sig over, samt hvordan og hvor ofte, der følges op. Udvalg for kultur, fritid og idræt beslutter i
samråd med relevante aktører såsom Folkeoplysningsudvalget løbende, hvilke indsatser, projekter og mål, der arbejdes med.

