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Beslutning: Handleplan Vores Furesø - nye indsatser 2023-2024
Sagsnr. i ESDH:
20/5335
Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt
Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte, hvilke indsatser i politikken for Vores Furesø, der skal være
fokus på i 2023-2024.
Sagsfremstilling
Handleplanen 2020-2022
På udvalgsødet 3. september 2019 blev kultur-, idræts- og fritidspolitikken Vores Furesø endeligt
godkendt. Efter det ordinære møde udpegede udvalget 12 indsatser i politikken, der skulle fokuseres
på i 2020-21. De indsatser, der blev udvalgt var:













Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med
skoler og dagtilbud
Bygge bro mellem kulturinstitutioner, foreninger og udsatte familier
Øge fleksibiliteten i fritidstilbuddene og skabe mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter
Gøre en særlig indsats for fastholdelse af unge i et aktivt fritidsliv ved at styrke den sociale
dimension
Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge
Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og uden for foreningslivet
Arbejde for at kommunens faciliteter og bookingsystem lever op til brugernes behov og den
politiske prioritering
Arbejde for gennemsigtighed i forhold til tilskud, serviceniveau og priser
Arbejde for bedre tilgængelighed til faciliteter og naturoplevelser under hensyn til beskyttelse af
naturen
Styrke integration gennem aktivering af kommunens stærke fællesskaber
Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser på
tværs i kommunen
Videreudvikle Flyvestationens kultur- og fritidsakse for borgere og besøgende.

Forvaltningen udarbejdede på den baggrund en handleplan for perioden, som på grund af corona
blev forlænget til 2022. Som bilag ligger en status for denne handleplan samt en liste over de
konkrete initiativer, der er gennemført på nuværende tidspunkt. I statusoversigten kan man orientere
sig i de forskellige handleark og status på initiativerne.
Handleplanen 2023-2024
Med afsæt af de sidste to års arbejde med handleplanen har forvaltningen en anbefaling til, hvilke
indsatser der skal fortsættes, hvilke der bør lukkes ned, og hvilke nye indsatser fra politikken, der
skal føjes ind i 2023-2024. Dette forslag kan ses i bilaget om KFI prioritering, hvor prioriteterne fra
2019 også fremgår i en kolonne.
De fire indsatser, som, forvaltningen mener, bør fortsættes, er markeret med fed skrift ovenfor. Det
drejer sig om indsatser, der ikke er i mål endnu, enten fordi de tager længere tid, eller er blevet
bremset af corona. Det skal tilføjes, at de indsatser, der afrundes, ikke ophører, men er
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implementeret og gået i drift, hvorfor de ikke længere indgår i en handleplan. I tillæg til de fire, der
fortsættes, foreslår forvaltningen seks nye indsatsområder, der kan ses herunder:







Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet
Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i foreningslivet
Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger, selvorganiserede og
kommunen
Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med særlige behov
Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed
Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk planlægning og
skiltning.

De nye indsatser er udformet med afsæt i byrådets 2030-mål, igangværende initiativer samt nye
behov på området. De samlede indsatser for 2023-2024 vil således sikre:






At der fortsat er fokus på anerkendelse af kommunens mange frivillige
At der støttes op om vores foreningslivs udvikling
At der arbejdes aktivt med inddragelse af foreninger og frivillige i kommunens velfærdsopgaver
At særligt kulturområdet rækker ud efter nye målgrupper og arbejder på tværs
At der er fokus på formidling af de mange faciliteter og aktiviteter, som allerede eksisterer.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslaget om de ti indsatser for 2023-2024 og i deres
endelige beslutning fastholder loftet på ti indsatser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Politikken og handleplanen for Vores Furesø blev implementeret i byrådets 2030-mål, da de blev
formuleret i 2020. De nye indsatser for 2023-2024 er udvalgt med afsæt i mål 3 om at sikre det gode
børneliv og en tryg alderdom samt mål 5, der skal fremme samarbejdet med foreninger og
civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger indenfor velfærd, kultur-, idrætsog fritidsområdet.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt
 beslutter hvilke ti indsatser i politikken Vores Furesø, der skal være fokus på i 2023-2024.

Kultur, Fritid og Idræt 15-06-2022

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Udvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling til prioriteret forslag for 2023-2024 med
supplement af punktet “Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde med aktører
i og udenfor kommunen”.
Afbud:
Egil F. Hulgaard

Bilag:
1 - 2822113
2 - 2827292
3 - 2827400

Åben
Åben
Åben

Vores Furesø - Handleplan status juni 2022
KFI prioritering 2023-24 - FORSLAG
Vores Furesø - Milepæle 2022

(49910/22)
(51866/22)
(51916/22)

(H)
(H)
(H)

