Notat om opfølgning på FOUmøde Temamøde 12.marts 2019
På mødet blev udkastet til den kommende politik for kultur, fritid og idræt gennemgået og kommenteret.
Det markeres nedenfor, hvordan og i hvilket omfang de konkrete kommentarer er blevet indarbejdet i
politikken.
Kommentar
1. Er udkastet for ambitiøst, for rummeligt –
er det overhovedet realisérbart

2. Der er for meget fokus i teksten på det der
skal komme, det nye – ikke så meget fokus
på det der allerede fungerer – det skal
afbalanceres

3. Generelt er de ældre ikke nævnt nok, især
mangler der fokus på den gruppe, der ikke
allerede er aktive, fx på plejehjemmene
4. Større fokus på forebyggelse af ensomhed,
herunder fokus på partnerskaber.

5. Der er behov for mere fokus på lokaler –
fordeling, kvantitet, kvalitet etc.

6. De frivilliges indsats og behov, bl.a. i forhold
til velfærdsopgaver, skal fremhæves
yderligere.
7. Der er for meget fokus på de
selvorganiserede ift. foreningerne

8. Det sociale samvær, der er forbundet med

Opfølgning/svar
Politikken er den overordnede ramme for både
kultur, idræt, fritid og folkeoplysning, og er pr.
definition rummelig. I handleplanen skal der være
et tydelig tilkendegivelse af om indsatserne er
realistiske indenfor de givne ressourcer.
Politikken er blevet gennemgået for at sikre, at den
ikke lover noget der ikke kan holdes.
Det eksisterende er blevet fremhævet i højere grad
i Forord og Vision, og teksten er generelt blevet
gennemgået med dette fokus. Dog er det vigtigt at
en politik peger fremad, og ikke har for meget fokus
på at beskrive det eksisterende. I den layoutede
version af politikken, vil der blive tilføjet faktabokse
med beskrivelser af bl.a. Folkeoplysningsudvalget,
aktører og institutioner på området etc.
De ældre er blevet fremhævet i beskrivelsen af
indsatsen Stærke Fællesskaber og livskvalitet. Der
er også blevet ændret på ordlyden i indsatsen om Et
godt sted at vokse op, så der er fokus på aktiviteter
på tværs af generationer, og ikke kun på familier.
Ensomhedstemaet er allerede beskrevet i Vision,
men er blevet fremhævet yderligere i beskrivelsen
af Stærke Fællesskaber og livskvalitet, samt på
indsatsniveau. Herunder også hvordan
partnerskaber kan fremme denne indsats.
Teksten i Indledning er blevet justeret, men da
facilitetsområdet er en forudsætning, samt et
område, der løbende arbejdes med sammen med
andre forvaltninger, kommer der ikke yderligere
tilføjelser om området i politikken.
Både i Indledning og i indsatsområderne Et godt
sted at vokse op og Fokus på frivillighed og nye
aktiviteter er de frivilliges indsats og behov blevet
fremhævet.
Foreningernes rolle er generelt blevet fremhævet
mere i teksten (jvf. pkt.6) uden at mindske de
selvorganiseredes rolle. Det er blevet fremhævet at
der skal være samspil mellem det selvorganiserede
og foreningslivet i beskrivelsen af Fokus på
frivillighed og nye aktiviteter.
Rammerne for ’tredje halvleg’ er blevet fremhævet

deltagelse i fritidsaktiviteter skal
fremhæves.
9. Partnerskabers rolle – både ift.
erhvervslivet og foreningerne – skal
tydeliggøres

10. Vigtigt med fokus på kerneopgaven
11. Foreningernes rolle, fx. ift. åben skole, skal
understøttes
12. Folkeoplysningsområdets rolle bør
fremhæves
13. Naturen er ikke nok i fokus
14. Hvad menes der med Ordet ’ensretning’ i
indsatsen ’Fokus på frivillighed og nye
aktiviteter’
15. De digitale rammer er vigtige at få
fremhævet mere.
16. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan
sammenhængen er mellem indsatser og
reelle handlinger
17. Det høje niveau ift. idrætsfaciliteter bør
fremhæves
18. Kunst bør ikke nævnes særskilt, da det er en
del af kulturen
19. Indsatserne er for dagordenssættende i
deres nuværende form, og bør
gennemarbejdes

under Indledning under Faciliteter og lokaler, samt
under Indsatsen Et godt sted at vokse op
Mulighed for partnerskaber med erhvervslivet er
blevet fremhævet i Vision.
Fokus på partnerskaber ift. forebyggelsesområdet
er blevet fremhævet i beskrivelsen af Fokus på
fællesskaber og livskvalitet.
Muligheden for Partnerskaber ml. skoler og
foreninger, samt ml. foreninger, er blevet
fremhævet i Et godt sted at vokse op
Kultur-, fritids- og idrætsområdets egenværdi er
blevet fremhævet i Forord
Fokus på udvikling og anerkendelse af foreningerne
er blevet fremhævet under indsatsen Fokus på
frivillighed og nye aktiviteter
Udvalget er blevet fremhævet i Forord, og det
folkeoplysende arbejde er blevet uddybet i
Indledning. Herudover nævnes området i
faktabokse
Naturen er blevet fremhævet i Forord samt i
oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
Ensretning betyder ikke at alle skal have det
samme, men at det skal være forståeligt for alle,
hvordan tilskud og rammer fordeles. Ændres til
’gennemsigtighed’.
Punktet er blevet fremhævet under Indledning
under kommunikation og synlighed.
Det er blevet fremhævet i Forord at politikken er
det overordnede dokument, og at det er i
handlingsplanerne, at indsatserne konkretiseres
I Vision er det blevet fremhævet at kommunen vil
fastholde sin position som en af landet førende ift.
kultur, idræts og fritidsområdet
Kunstens rolle, både i ift. læring og den skabende
praksis, bør fortsat betones. Ordet bruges desuden
om kunstværker i det offentlige rum.
Indsatserne skal være med til at sætte dagorden for
de kommende handlinger, men er blevet
gennemgået for at sikre at de er så relevante og
retningsgivende som muligt

