FRITIDSPOLITIK
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Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik)
Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik og
Folkeoplysningsudvalgets udviklingsmål for de kommende år. Folkeoplysningspolitikken blev udarbejdet i
efteråret 2011 i forbindelse med vedtagelsen af den nye Folkeoplysningslov LBK nr. 854 af 11. juli 2011, der
krævede, at kommunerne skulle vedtage en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen inden
1.januar 2012.
Fritidspolitikken udøves gennem Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for godkendelse af foreninger,
lokalefordeling og tilskud til aftenskoler, spejdere, idræts- og kulturforeninger. Folkeoplysningsudvalgets virke
og kompetence er beskrevet i en styrelsesvedtægt, forretningsorden og delegationsplan for udvalget.
Det frivillige organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige kulturelle, interessebetonede foreninger,
spejdergrupper m.m. er udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og
demokrati er nøglebegreber.
Foreningslivet udgør således et betydningsfuldt element i borgernes fritidsbeskæftigelse og er af stor værdi for
borgernes samlede livskvalitet.
Fritidspolitikken skal understøtte det frivillige arbejde og give foreninger og oplysningsforbund et grundlag for
selvstændigt at udvikle folkeoplysningsområdet og være en aktiv medspiller i de kommunale indsatser.
Målsætningerne er generelle og overordnede pejlemærker for, hvor vi ønsker at bevæge os hen men
forandring forudsætter handling. Fritidspolitikken er derfor bundet op på 2-årige handleplaner, som indenfor
hver målsætning fortæller om, hvad vi konkret vil foretage os for at arbejde os hen i mod realiseringen af
målsætningen. I forbindelse med de årlige budgetdrøftelser, vil målsætningerne blive suppleret med
udviklingsmål.
Folkeoplysningsudvalget vil gennem statusredegørelser følge op på handleplaner og udviklingsmål.
Vi er os meget bevidste, at et rigt og mangfoldigt fritidsliv reelt skabes af de rigtig mange mennesker, der som
deltagere, medlemmer, frivillige, arrangører og øvrige interessenter sikrer aktivitet, dynamik og oplevelser i de
rammer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed.
Fritidspolitikken er skabt i et samarbejde og efter en inddragende proces. Fritidspolitikkens styrke afhænger
derfor også af, at den betragtes som gensidigt forpligtende mellem Hillerød Kommune og fritidsområdets
mange interessenter. Rammer uden indhold sikrer ikke liv og dynamik – og indholdet skabes af de mange
mennesker som hver dag bidrager til at gøre Hillerød til en aktiv, dynamisk og spændende kommune.
Fritidspolitikken er derfor ikke blot et dynamisk arbejdsredskab, men i høj grad også et dialogværktøj mellem
politikere og områdets interessenter.
Dorte Meldgaard, Formand for Folkeoplysningsudvalget
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Målsætninger
Hillerød Kommune ønsker:

1. At skabe de bedste og mest alsidige rammer om børns og voksnes fritidsliv
2. At understøtte og fastholde frivillige
3. Et dynamisk og rigt fritidsliv gennem aktivt medborgerskab
4. At være åben overfor nytænkning og kreativitet
5. Større engagement, medbestemmelse og medansvar til gavn for det samlede fritidsliv gennem
inddragelse af borgere
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Handleplaner for perioden 2013 – 2015.
Målsætning 1

Hillerød Kommune ønsker:
At skabe de bedste og mest alsidige rammer om børns og voksnes fritidsliv
Hvorfor:
Foreningslivet er af stor værdi for borgernes samlede livskvalitet.
Deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter er afhængig af faciliteternes
tilgængelighed, udbud og kvalitet.
Bygninger, materiel, udstyr og økonomi er knappe ressourcer på et område,
hvor aktivitetsniveauet er højt og efterspørgslen er stor.
Skal flest muligt have mest mulig glæde af vores fælles ressourcer, skal vi
sikre en fair fordeling, samarbejde om brugen og sikre ressourcebevidsthed
på alle områder.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


årligt afsætte en økonomisk ramme til støtte for det folkeoplysende arbejde der muliggør at aktiviteter
for såvel børn, unge og voksne kan finde sted.



sikre overblik over og let adgang til brug af bygninger, materiel og udstyr



medvirke til, i samarbejde med relevante fagudvalg m.fl. at sikre en optimal udnyttelse af de
fysiske rammer og ressourcer til gavn for både foreninger og selvorganiserede



yde støtte til foreningernes behov for anskaffelse af særlige materialer, nye initiativer og særlige formål
for børn og unge



fordele de kommunale ressourcer (økonomiske tilskud eller lokaler) ud fra et ønske om mangfoldighed



give børn og unge mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter ved at fortsætte med
fritidskortet Hillerød for børn og unge fra 0. til 7. klassetrin



deltage i bestræbelserne på at få flere unge fra 7. til 9. klassetrin til at dyrke idræt ved at give
dem mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene i 12 uger ved køb af Sport2Gopas.
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undersøge mulighederne for at udvikle et koncept, der sikrer at børn og unge får et
kulturtilbud i stil med Sport2Go i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget



sikre at den folkeoplysende virksomhed i kommunen fungerer i samspil med kommunens øvrige
politikker, som fx kulturpolitikken, idrætspolitikken, børn- og ungepolitikken frivilligpolitikken,
sundhedspolitikken, integrationshandlingsplanen og social- og ældrepolitikken



sikre at de kommunale tilskud fortsat går til formål med et folkeoplysende sigte, således at opgaver,
der hører under anden lovgivning ikke finansieres via folkeoplysningsmidler.
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Målsætning 2

Hillerød Kommune ønsker:
At understøtte og fastholde frivillige
Hvorfor:
Det er de mange ildsjæle rundt om i kommunen, som hver dag gør en stor
forskel for en masse mennesker.
Gode rammer skal medvirke til at understøtte det frivillige arbejde og give
foreninger og oplysningsforbund et grundlag for selvstændigt at udvikle
folkeoplysningsområdet og være en aktiv medspiller i de kommunale
indsatser.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


samarbejde med paraplyorganisationerne om at understøtte den frivillige leder i det daglige
arbejde gennem forenkling og forbedring af regler og sagsgange



støtte træner- og lederuddannelserne i foreningslivet gennem økonomisk tilskud til gennemførelse af
træner- og lederuddannelse i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og i Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd



arbejde på at udvikle et netværk og organisere et fællesskab foreningerne imellem, der gør
det muligt at lære hinanden og hinandens ressourcer at kende



gennem tæt dialog med foreningerne sikre formidling og kendskab til retningslinjer og
støttemuligheder



uddele en årlig spejderlederpris
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Målsætning 3

Hillerød Kommune ønsker:
Et dynamisk og rigt fritidsliv gennem aktivt medborgerskab
Hvorfor:
Idræts-, kultur- og fritidslivet skaber inkluderende fællesskaber og danner
grobund for netværksdannelse, hvor der skabes tætte relationer til andre
mennesker på kryds og tværs af alder, køn og etnicitet.
Det frivillige, organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige
kulturelle, interessebetonede foreninger, spejdergrupper m.m. er udtryk for
borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og
demokrati er nøglebegreber.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


arbejde for at foreningslivet i kommunen udfolder sig på en måde, der understøtter borgerens lyst og
evne til at være aktive medborgere



i samarbejde med relevante samarbejdsparter støtte de etniske foreninger, der udtrykker behov herfor
til at udvikle deres kompetencer med hensyn til foreningsudvikling og kvalitetsløft af eksisterende
foreninger og disses samarbejde og deltagelse i foreningslivet i Hillerød



understøtte det folkeoplysende udviklingsarbejde, der kan involvere nye grupper herunder
de selvorganiserede



etablere partnerskaber, der understøtter arbejdet på det folkeoplysende område



indgå i dialog med oplysningsforbundene om eventuelle partnerskaber
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Målsætning 4

Hillerød Kommune ønsker:
At være åben overfor nytænkning og kreativitet
Hvorfor:
For at sikre en stadig fornyelse og udvikling af den eksisterende
folkeoplysning, er der brug for, at der løbende tænkes kreativt og nyt i
forhold til fritids- og kulturlivet.
Folkeoplysningsområdet står overfor store udfordringer de kommende år.
Det er en løbende proces at udvikle de folkeoplysende aktiviteter, så de
appellerer til de nye generationer, de nye danskere og til alle andre.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


afsætte midler til udviklingsarbejde til brug for nye initiativer med et folkeoplysende sigte



være åbne overfor nye aktører og aktiviteter, herunder selvorganiserede grupper og aktiviteter



eksperimentere med nye dialogformer i vores samarbejde med foreninger og initiativtagere på det
folkeoplysende område



understøtte de selvorganiseredes muligheder, være åben overfor nye aktiviteter og fordele
kommunale ressourcer ud fra et ønske om mangfoldighed
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Målsætning 5

Hillerød Kommune ønsker:
Større engagement, medbestemmelse og medansvar til gavn for det samlede fritidsliv gennem inddragelse af
borgere
Hvorfor:
Gennem inddragelse understøtter vi borgernes engagement, hvor aktiv
deltagelse, medbestemmelse og demokrati er helt afgørende
nøglebegreber. Inddragelse giver mulighed for at finde frem til de bedste
løsninger og styrke samarbejdet mellem kommune og de borgere, som
benytter sig af de mange tilbud.
Hillerød Kommune har derfor nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der fungerer
som kontaktorgan for dialogen mellem byråd og foreningsliv, og sikrer
brugerindflydelse og inddragelse på hele det folkeoplysende område.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


sikre at opgaveløsningen er tæt på brugerne gennem Folkeoplysningsudvalget



skabe dialog mellem de forskellige repræsentanter fra aftenskoler, spejdere, idrætsforeninger,
handicapforeninger, kulturforeninger, hobbyforeninger og øvrige foreninger og byrådsmedlemmer, der
medvirker til en større forståelse og sammenhænge inden for området



udbrede kendskabet til Folkeoplysningsudvalgets rolle og ansvar



skabe anledninger til at mødes på tværs



støtte op om Folkeoplysningsudvalgets opgaver inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, der
er godkendt af byrådet
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