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Til Folkeoplysningsudvalget
Att.: Søren Keldsen

Vedr. Folkeoplysningspolitik

Viborg Idrætsråd har tidligere fremsendt høringssvar vedr. udkast til Folkeoplysningspolitik,
hvori vi opfordrer til brugerinddragelse i form af et dialogmøde mellem rådene inden for de
forskellige hovedområder. Vi pegede i vores høringssvar endvidere på muligheden for
brugerinddragelse vedr. sagsnr.: 13/45226 Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg for perioden
2014-2017.

Et sådant dialogmøde har desværre ikke været muligt.

Idrætsrådet ønsker som minimum at knytte følgende bemærkninger til politikken:

Side 5 Egen værdi
Politikken fremhæver i indledningen det frivillige foreningsliv, og den egenværdi og kvalitet,
der er i det frivillige folkeoplysende arbejde. Vi ser med tilfredshed, at politikken fremhæver,
at folkeoplysningen på egne præmisser skaber glæde, livskvalitet og sammenhængskraft og
som sådan bør forblive prioriteret og værnet om.

Side 7: Brugerinddragelse
Vi glæder os over, at Folkeoplysningsudvalget vil prioritere brugerinddragelse.

S 9 – 17: Temaer

Politikken lægger via siderne 9 – 17 en meget stor vægt på fire temaer, der er rammesættende
for Start & udviklingspuljen. Det er interessante temaer, der rummer fine muligheder for et
fremtidigt samarbejde.

Sikker drift
Helt generelt synes den almene foreningsdrift ikke at have en stor rolle i
Folkeoplysningspolitikken. Det finder vi bekymrende, da de grundlæggende foreningsvilkår
via lokaletilskud, aktivitetstilskud & kursustilskud er helt afgørende for at sikre en stabil drift
af vore foreninger. Og dermed er disse tilskud grundlaget for den mangfoldighed af varige
tilbud, der er til kommunens borgere via de mange foreninger bredt fordelt i kommunen. Det
bør understreges, at ordentlige grundlæggende vilkår både skaber en stabil drift i dagligdagen
og følgende muliggør, at vore frivillige har ressourcer til at ”agere ud af boksen” og bidrage i
de mange ekstraordinære tiltag, der er sket gennem en efterhånden lang årrække i Viborg
Kommune. Ekstraordinære indsatser, der blandt andet var et af argumenterne for valget af
Viborg som Årets Idrætskommune.

Det er os således magtpålæggende at slå fast, at de eksisterende tilskud som minimum bør
fastholdes til driften af vore foreninger og faciliteter.
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