Byrådet

Folkeoplysningspolitik

Indledning
Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget, at alle kommuner senest 1. januar 2012 skal
formulere en Folkeoplysningspolitik.
Sammen med øvrige vedtagne politikker skal Folkeoplysingspolitikken medvirke til, at underst øtte
borgernes demokratiforståelse samt gennem inddragelse af brugerne af de folkeoplysende tilbud i
Halsnæs Kommune animere til et aktivt medborgerskab.
1. Målsætning
Halsnæs Kommune understøtter det folkeoplysende arbejde i kommunen bredt såvel
facilitetesmæssigt som økonomisk og praktisk. Dette for, at sikre og udbygge borgernes
muligheder for deltagelse i eller organisering af aktiviteter, der understøtter begrebet
”folkeoplysning”.
Det frivillige organiserede foreningsliv, spejderbevægelser, aftenskoler og øvrige kulturelle
aktiviteter er udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse og demokrati er
nøglebegreber.
2. Rammer for det folkeoplysende arbejde
Halsnæs Kommunes ledige lokaler, som er egnet til formålet, stilles til rådighed for det
folkeoplysende arbejde inden for kommunens grænser. Faciliteterne stilles til rådighed
efter de vedtagne retningslinjer på området.
Byrådet afsætter hvert år en økonomisk ramme for det folkeoplysende arbejde. De
økonomiske midler under denne ramme fordeles inden for området efter de vedtagne
retningslinjer.
3. Samspil mellem aktiviteter
Halsnæs Kommune understøtter såvel organiserede som uorganiserede folkeoplysende
aktiviteter og byrådet afsætter hvert år et rammebeløb til understøttelse af
udviklingsarbejde i såvel de organserede som uorganiserede grupper.
Rammebeløbet er benævnt ”Udviklingspuljen” og midler fra denne pulje tildeles efter de
vedtagne retningslinjer for denne.
4. Samspil med øvrige politikområder
Folkeoplysningspolitikken er et supplement til den vedtagne Kultur- og fritidspolitik og er
endvidere et supplement til øvrige relevante politikker som f.eks. Skolepolitikken og
Sundhedspolitikken.
I tråd med Halsnæs Kommunes øvrige politikker, indgår det folkeoplysende område i et
helhedsorienteret samspil med andre områder i den kommunale og frivillige indsats. Dette
samspil er behovs- og initiativstyret.
5. Afgrænsning af aktiviteter
De folkeoplysende aktiviteter baseres på det frivillige demokratisk opbyggede foreningsliv
såvel som uorganiserede grupper, der bæres af det forpligtende fællesskab. Disse
aktiviteter supplerer det øvrige foreningsliv i kommunen så som kulturelle, humanitære,

sociale og politiske foreninger samt andre interesseorganisationer med et folkeoplysende
sigte.
De folkeoplysende aktiviteter kan indgå i samarbejder og partnerskaber med kommunale
tilbud samt med tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen.
6. Brugerinddragelse
På Kultur- og fritidsområdet er der indgået samarbejdsaftaler med paraplyorganisationerne
BUS, Halsnæs Idrætsråd og Halsnæs Kulturelt Samråd. Disse aftaler sikrer dialog, inddragelse
og høring på en række områder, der er af interesse for den enkelte paraplyorganisation.
I henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 nedsættes et interessentudvalg med følgende
sammensætning:
2
2
2
2
1

repræsentanter fra Halsnæs Idrætsråd
repræsentanter fra Halsnæs Kulturelt Samråd
repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
repræsentanter fra aftenskoleområdet
repræsentant fra Halsnæs Kommune

Interessentudvalget inddrages:
 forud for vedtagelsen af eller ændringer i Folkeoplysningspolitikken
 i forbindelse høring om kommunens budgetforslag
 i kommunens udarbejdelse/revision af regler for tilskud til den folkeoplysende
virksomhed
Interessentudvalgets kompetencer, valgperiode, valgprocedure, mødefrekvens mm. fremgår af
udvalgets forretningsorden, der vedtages af Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati.
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