Folkeoplysningspolitik
Målsætning
Hørsholm Kommune ser de frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskolerne, spejdergrupperne, friluftsforeninger og de øvrige kulturelle interessebetonede foreninger som et
stort aktiv for kommunen. Vi ønsker at understøtte, fremme og udvikle et mangfoldigt
folkeoplysningsmiljø af høj kvalitet, der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter.
Hørsholm Kommune har mange aktive borgere og en meget høj grad af foreningsdeltagelse. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og aktivt medborgerskab
samt styrker demokratiforståelsen.
Hørsholm Kommune ønsker at skabe rammer, så den enkelte borger kan udfolde sin
sunde levevis. Vi fokuserer både på borgernes mentale og fysiske sundhed, og vi ønsker
optimale udfoldelsesmuligheder for borgere i alle aldersgrupper og i form af både udendørs og indendørs aktiviteter samt i form af såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter. Vi vil arbejde for, at såvel indendørs- som udendørs faciliteter bliver tilgængelige for alle – også for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Rammer for det folkeoplysende arbejde
Ledige offentlige lokaler, som er egnede til formålet, stilles til rådighed for det folkeoplysende arbejde inden for kommunens grænser. Der arbejdes løbende med at optimere
udnyttelsen af de kommunale lokaler samt med at fremme, at foreninger, aftenskoler og
borgere selv booker de ønskede lokaler via kommunens elektroniske bookingsystem. Der
arbejdes desuden løbende med at optimere kvaliteten af de oplysninger, der ligger om de
enkelte lokaler i bookingsystemet. Målet er, at borgerne i høj grad selv kan finde alle
nødvendige informationer om de enkelte lokaler.
Hørsholm Kommune er omgivet af vand og skov, og kommunens boligområder bliver forbundet af mange små grønne åndehuller. Både byrum og naturområder fungerer som
naturlige udendørs rum for forskellige friluftsaktiviteter og understøtter således borgernes muligheder for et sundt mentalt og fysisk liv. Ved fortsat at tænke bevægelse ind i
det offentlige rum og vægte etablering af friluftsaktiviteter skabes de bedste forudsætninger for et aktivt fritidsliv for selvorganiserede såvel som det organiserede foreningsliv.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år en økonomisk ramme for det folkeoplysende arbejde. De økonomiske midler fordeles til den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsliv samt til udviklingsarbejde inden for området efter de
vedtagne retningslinjer.

Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter
Hørsholm Kommune understøtter såvel organiserede som selvorganiserede folkeoplysende aktiviteter, og kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et rammebeløb til understøttelse af det folkeoplysende udviklingsarbejde, benævnt ”puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter”. Størrelsen på puljen offentliggøres primo november for det kommende år.
Hørsholm Kommune ønsker at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer,
organiseringsformer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Både organiserede og selvorganiserede grupper, der ikke er godkendt som folkeoplysende forening,
kan modtage støtte fra ”puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter”. Formålet med
puljen er blandt andet at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.
Vi tror på, at vi sammen kan skabe nye, overraskende og gode resultater. Derfor opfordrer vi til øget samarbejde mellem foreninger, folkeoplysningsforbund og det lokale erhvervsliv.

Samspil med øvrige politikområder
På kultur- og fritidsområdet supplerer Folkeoplysningspolitikken den vedtagne Kulturpolitik samt Idrætspolitik og er desuden et supplement til øvrige relevante politikker som
blandt andre Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, Ungepolitikken og Skolepolitikken.
Hørsholm Kommune er positivt indstillet overfor indgåelse af partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver. Det vil være muligt at søge om tilskud inden for rammerne af puljen
til primært nye og nyskabende aktiviteter.

Afgrænsning af aktiviteter
De folkeoplysende aktiviteter er baseret på det frivillige demokratisk opbyggede foreningsliv, der bæres af det forpligtende fællesskab. Disse aktiviteter supplerer det øvrige
foreningsliv i kommunen som eksempelvis kulturelle, humanitære, sociale, patientrettede
og politiske foreninger. Vi opfordrer til samarbejde om folkeoplysende aktiviteter på
tværs af foreningstyper, og vi ser mangfoldighed som et gode.
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Hørsholm Kommune er positivt indstillet overfor et øget samarbejde mellem de folkeoplysende virksomheder og kommunens egne institutioner som eksempelvis biblioteket,
Trommen, Team Kultur og Idræt, Team for Forebyggelse og Sundhedsfremme m.fl.

Brugerinddragelse
Hørsholm Kommune ønsker at sikre brugerinddragelse på området, jf. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, ved at udnævne to § 35, stk. 2 udvalg. Fritids- og Kulturrådet og
Idrætsrådet repræsenterer området bredt, og begge råd er høringsorganer i forhold til:


Vedtagelse/ændringer af kommunens Folkeoplysningspolitik



Kommunens budget for området



Kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed



Ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter fra folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede, der laver aktiviteter indenfor
folkeoplysningsområdet. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller ansøgningerne skriftligt til endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturrådet består af:
1 repræsentant for Kunstforeningerne
1 repræsentant for Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn
1 repræsentant for øvrige kulturelle foreninger
2 repræsentanter for Aftenskolesamrådet
2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv
1 repræsentant for de selvorganiserede på området

Disse repræsentanter, samt suppleanter for disse, udpeges af de bagved liggende foreninger. Disse beslutter selv, hvilken metode man ønsker at benytte ved udpegning.
Repræsentanterne og suppleanterne udpeges for en periode der svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog med den forskel, at rådet har ”skiftedag” den 1. april i de år,
hvor Kommunalbestyrelsen tiltræder den 1. januar.
Navneoplysninger skal indberettes til Fritids- og Kulturrådet sekretariat i Hørsholm Kommune ved Kultur og Idræt.
Såfremt enten repræsentanter eller suppleanter får permanent forfald, skal organisationerne selv udpege erstatninger for disse og indberette til Fritids- og Kulturrådes sekretariat.
Udpegning af repræsentanten for brugergrupperne ’øvrige kulturelle foreninger’ og ’de
selvorganiserede’ foregår ved, at Fritids- og Kulturrådet, i samarbejde med den til enhver
tid siddende repræsentant for området, gennem annoncering på kommunens hjemmeside, og annoncering i relevante medier, indkalder til et åbent møde, hvor repræsentanter og suppleanter udpeges af de fremmødte borgere.
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Fritids- og Kulturrådet sekretariatsbetjenes af Hørsholm Kommune ved Kultur og Idræt.

Idrætsrådet består af:
formanden for Idrætsunionen
1 repræsentant for brugere i vandsportsklubber
1 repræsentant for brugere af Idrætsparkens udendørsanlæg
1 repræsentant for brugere af Skøjtehallen
1 repræsentant for brugere af Hørsholmhallen og Idrætsbygningen
1 repræsentant for brugere af Svømmehallen, skoler og øvrige faciliteter i kommunen
1 repræsentant for brugere af ketsjerhallerne og udendørs tennisanlæg
1 repræsentant for brugere af øvrige udendørsanlæg
Medlemmer til Idrætsrådet vælges på det årlige møde i Idrætsunionen. Repræsentanter
for de forskellige brugergrupper vælges for et år ad gangen. Formanden for Idrætsunionen vælges for to år ad gangen.
Idrætsrådet sekretariatsbetjenes af Hørsholm Kommune ved Idrætschefen.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012.
Revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2014.
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