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Beslutning (alle fagudvalg): Forslag til ny kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring
Sagsnr. i ESDH:
16/27825
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte forslag til en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik og give kommentarer, således
at den nye politik kan understøtte kommunens velfærdsopgaver.
Sagsfremstilling
Udvalg for kultur, fritid og idræt har siden august 2018 arbejdet med at formulere en politik for hele
deres område. I samråd med Folkeoplysningsudvalget blev det på temamøde 22. november 2018
vedtaget, at folkeoplysningspolitikken skal indgå som en del af denne politik. Udvalg for kultur,
fritid og idræt besluttede endvidere på deres møde i marts, at den nye politik ikke har en udløbsdato.
Politikken er vedlagt som bilag i en tekstversion.
Furesø Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik tager afsæt i Furesøs potentiale, aktører og
profil, samtidig med at den sætter en retning for udvalgets, forvaltningens og aktørernes indsats og
arbejde fremover. Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og
strategier, og de kommende handleplaner vil bliver udformet i et samarbejde på tværs af
forvaltningen. Politikken vil desuden blive præsenteret i et inspirerende og læsevenligt layout, og
forvaltningen vil stræbe efter at formidle den på forskellige måder.
Om politikken
Furesø Kommunes borgere prioriterer kultur-, fritids- og idrætslivet højt og tager en aktiv del i det
både som deltagere og medskabere. Politikken skal afspejle Byrådets ønske om at fastholde
kommunens position blandt de førende på området. Det handler både om at styrke området for dets
egenværdi og for den merværdi, som det tilfører indenfor velfærd og erhverv. På den måde
understøtter den nye politik både Byrådets arbejdsprogram og Budget 2019, der lægger op til at
kultur-, fritids- og idrætsområdet bidrager til løsningen af kommunens øvrige opgaver.
Forudsætningerne, for at udvalget kan realisere visionen for området, er, at Folkeoplysningsloven
overholdes, samt at der er egnede faciliteter og tydelig kommunikation om fritidslivet. Dernæst er
politikken bygget op om fire fokusområder, der er anført nedenfor:





Et godt sted at vokse op
Fokus på frivillighed og nye aktiviteter
Stærke fællesskaber og livskvalitet
Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter fokusområderne og de indsatser, som er beskrevet for
hvert af dem.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Politikken er udarbejdet på baggrund af borgerdialog, herunder åbent hus, borgermøder,
fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer, fremmøde hos aktører og borgere samt referater fra
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bestyrelser og private sammenkomster, hvor de relevante temaer blev taget op. Der blev desuden
gjort brug af den elektroniske platform Citizenlab, hvor borgere bød ind med forslag og
kommentarer.
Politikken er i offentlig høring hos borgere og interessenter fra 12. april frem til 8. maj.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, arbejdsprogram og Budget 2019.
Det videre forløb
Politikken er i høring på alle fagudvalg, og efter den offentlige høring skal den endeligt godkendes i
juni af Udvalg for kultur, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet. Efteråret 2019 udarbejder
forvaltningen handleplaner, der skal sikre, at målsætningerne i politikken realiseres.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 Udvalget drøfter forslag til en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik og giver eventuelle
bemærkninger til politikken.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019
Drøftet.
Udvalget kvitterer for, at den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik er et dynamisk dokument.
Udvalget ønsker, at politikken i højere grad beskriver ambitiøse og konkrete mål for, hvordan fx de
mest udsatte borgere får en plads i fritidslivet. Der savnes desuden en prioritering af de forskellige
indsatsområder. Udvalget opfordrer til, at der i handleplanerne bliver udarbejdet konkrete
eksempler, der synliggør de politiske mål for borgerne.
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