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Temamøde Marts 2019
Sagsnr. i ESDH:
19/31
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Temaet for mødet er en drøftelse af oplægget til kultur-, fritids- og idrætspolitik.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 22. november 2018 besluttet, at den kommunale
folkeoplysningspolitik jf. lovens § 34 skal integreres i den kommende kultur-, fritids- og
idrætspolitik.
Politiken for det folkeoplysende område skal angive:
 Målsætning for borgernes deltagelse i det folkeoplysende foreningsarbejde.
 Rammerne for det folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen, herunder de fysiske rammer
 Samspillet mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og de selvorganiserede
grupper i kommunen, herunder oprettelsen af en kommunal udviklingspulje.
 Samspillet mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder
muligheder for indgåelsen af partnerskaber.
 Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til tilgrænsende
aktiviteter.
 Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen for den folkeoplysende virksomhed, herunder
oprettelsen af et udvalg, som kommunen er forpligtet til at inddrage i den folkeoplysende
virksomhed – et såkaldt § 35 stk. 2-udvalg.
Efterfølgende har Udvalget for kultur-, fritid- og idræt behandlet oplægget til den kommende
kultur-, fritids- og idrætspolitik, der har været afholdt borgerdialogmøde den 21. januar 2019 og
udvalget har den 2. februar 2019 afholdt et seminar i samarbejde med Furesø Idrætsråd, hvor
ønskerne til indholdet også blev drøftet.
Udvalget for kultur-, fritid- og idræt har behandlet et mere konkret udkast til en ny samlet politik i
deres møde den 5. marts 2019.
På temamødet vil udvalget få lejlighed til at drøfte den folkeoplysende del af politikken i relation til
det politikudkast, der er vedlagt som bilag. Ligeledes vil udvalget få lejlighed til at drøfte de
konkrete eksempler på indsatser, som fremgår sidst i politikudkastet.
Udvalget gøres opmærksom på, at det vedlagte politikudkast fortsat er et arbejdsdokument, og
dermed ikke har sin endelige form endnu.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Det videre forløb
Ingen bemærkninger
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- til drøftelse.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-03-2019
Blev drøftet.
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