Folkeoplysningspolitik for Fanø Kommune

Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2013

Målsætning
Folkeoplysningspolitikken skal sammen med de øvrige politikker skabe gode
rammer for borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter.
Der skal være nær sammenhæng mellem det folkeoplysende område og andre
politikområder.
Alle borgere skal have lige adgang til at deltage i folkeoplysende
fritidsaktiviteter.
Det skal være let tilgængeligt at deltage i fritidsaktiviteter, både administrativt
og fysisk.
Folkeoplysningspolitikken skal fremme samspil og sammenhæng mellem den
støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og
aktiviteter.
Folkeoplysningspolitikken skal udvikles løbende og være et dynamisk redskab i
forhold til at udvikle og understøtte aktiviteterne på folkeoplysningsområdet.
Der skal være anerkendelse og opbakning af de frivillige lederes, instruktørers
og ildsjæles arbejde i foreningslivet og øget fokus på disses fortsatte muligheder
for udvikling og motivation.

Borgerinddragelse
Folkeoplysningspolitikken skal medvirke til at fremme demokratisk
medborgerskab, hvor den enkelte føler sig forpligtet over for andre borgere og
over for fællesskabet og forholder sig aktivt til andre.
Der nedsættes et folkeoplysningsudvalg sammensat af repræsentanter for det
politiske niveau og for brugerne.
Folkeoplysningsudvalget er forpligtet til at afholde informationsmøder for alle
interesserede med det formål at udbrede kendskabet til folkeoplysende
virksomhed.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning (gældende fra 1.1.2014)
Udvalget består af 7 medlemmer.
2 medlemmer udpeget af byrådet, blandt dets medlemmer
4 medlemmer valgt af de frivillige folkeoplysende foreninger
1 medlem valgt af den frivillige folkeoplysende voksenundervisning
Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Rammer

Folkeoplysningsloven fastsætter de landsdækkende rammer for folkeoplysende
virksomhed.
Folkeoplysningsudvalget fastsætter retningslinjer om tilskud og lokaleanvisning.
Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordelingen af den af byrådet vedtagne
budgetramme, herunder start- og udviklingspuljen.
De økonomiske rammer bør kunne modsvare behovet for udvikling.
Folkeoplysningsudvalget skal høres vedr. folkeoplysningspolitikken, budget og
regler på området, herunder nyetablering/ændring af kommunale lokaler og
udendørs anlæg.
Der ydes følgende tilskud:
Aktivitetstilskud til børn og unge under 25
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse
Turneringskørsel til børn og unge under 25
Lokaletilskud efter gældende regler.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Start- og udvikling
Start- og udviklingspuljen kan søges til nye foreninger for børn og unge, støtte
til de frivillige foreningers indsats over for udsatte børn og unge, tilskud til
forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet og nye aktiviteter iværksat af
selvorganiserede grupper alene, eller i samarbejde med eksisterende frivillige
foreninger
Projekterne skal foregå på Fanø, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken
er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller
aftenskoleregi.
Fanø kommune tilstræber at kunne stille kvalitative og moderne faciliteter til
rådighed for de folkeoplysende foreninger.
Dette sker i tæt samarbejde med selvejende institutioner og andre
samarbejdspartnere.

Afgrænsning
Godkendt folkeoplysende virksomhed foregår i rammerne af en godkendt
folkeoplysende forening med respekt for forskellighed i holdninger, interesser,
emner og idégrundlag. Virksomheden foregår i fællesskaber.
Godkendelse af en folkeoplysende forening sker jfr. folkeoplysningsloven
bestemmelser i kapitel 2.

Folkeoplysningsudvalget træffer inden for lovens rammer beslutning om
afgrænsning af foreninger og afgrænsning af emner og aktiviteter.
Handleplan
Der arbejdes frem mod at skabe et samvirke, som kan være sparringspartner i
forhold til Fanø kommunes administrative og politiske organisation.

Strategi
Der arbejdes frem mod, at Stadionområdet bliver et levende center for den del
af den folkeoplysende virksomhed, som naturligt hører til i området.
Etablering af samarbejde på tværs af sektorer således, at folkeoplysende aktører
kan bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme.
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