Byrådet
25-09-2013

-

17. Folkeoplysningspolitik
Sagsnr.:
12/130508
Sagsansvarlig: Søren Keldsen

SAGSFREMSTILLING
Kulturudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2013 med følgende sagsfremstilling:
”Byrådet vedtog 21. december 2011, sag nr. 315, den nugældende folkeoplysningspolitik for Viborg
Kommune.
Samtidig vedtog Byrådet, at politikken evalueres og evt. revideres inden udgangen af 2013.
Kulturudvalget igangsatte dette arbejde 28. november 2012, sag nr. 11, på baggrund af
folkeoplysningsudvalgets drøftelse på seminar september 2012 og udvalgsmøde 24. oktober 2012,
sag nr. 2.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som repræsenterer de forskellige ”foreningstyper”, så hele
folkeoplysningsområdet er dækket. Repræsentanterne, der er valgt af de enkelte områder i
Folkeoplysningsudvalget, har bestået af følgende:
Aftenskoler/oplysningsforbund
Idræt
Handicapidrætsforeninger
Uniformerede/øvrige foreninger

Birthe Nørskov
Inge-Lise Sterup
Jørgen Mejlsø
Anette Hørup Staun

Arbejdsgruppen har sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til ny folkeoplysningspolitik.

Lovgrundlag
Folketinget vedtog 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Blandt de vigtigste
ændringer var indførelsen af en obligatorisk folkeoplysningspolitik i alle kommuner. Bestemmelserne
for folkeoplysningspolitikken fremgår af lovens § 34.
Den gældende folkeoplysningspolitik i Viborg Kommune blev udarbejdet og vedtaget på relativt kort
tid, således at den lovbestemte frist for vedtagelse af politikken blev overholdt.

Den nye politik
Viborg Kommunes indsats på folkeoplysningsområdet tager afsæt i de eksisterende politiske og
budgetmæssige forudsætninger. Udkastet til ny folkeoplysningspolitik er opbygget over fire temaer
- nye livsfaser
- ny livsstil
- nye faciliteter
- nye medier
Der tænkes igangsat et tema om året. Udviklingsarbejdet med hvert tema forløber over to år og
afsluttes med, at erfaringerne videregives til de øvrige folkeoplysende foreninger.

Høring
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Forslaget til ny folkeoplysningspolitik har været i høring hos interesseorganisationer, ligesom den også
er offentliggjort på hjemmesiden og facebook.
Der er modtaget svar fra de fire interesseorganisationer inden for folkeoplysningen. Arbejdsgruppen
har 6. august 2013 behandlet de indkomne bemærkninger.
På baggrund heraf er der foretaget enkelte tekstjusteringer i det foreliggende udkast.

Viborg Folkeoplysnings Samråd (VFOS)
påpeger i sit høringssvar vedr. start- og udviklingspuljen, at uforbrugte midler bør overføres til næste
års start- og udviklingspulje. Endvidere påpeger man, at det er for snævert at målrette start- og
udviklingspuljen udelukkende til det ene tema/år. Der skal også være mulighed for at tilgodese andre
gode initiativer.
Forvaltningen bemærker: Politikteksten er justeret, så det fremgår, at en del af start- og
udviklingspuljen hvert år målrettes det af temaerne, som startes op det pågældende år. M.h.t.
overførselsadgang: Start- og udviklingspuljen indgår – som det er nu – i det samlede budget for
folkeoplysningen.
Under temaet NYE LIVSFASER bemærker VFOS, at man i overskriften Overgangen til at leve med
sygdom eller handicap evt. kunne medtage arbejdsløse. VFOS foreslår også, at man i afsnittet under
overskriften Overgangen til alderdommen præciserer begrebet ensomhed som ensomhed ved bortfald
af livsledsager.
Forvaltningen bemærker: Arbejdsgruppen besluttede at lade teksten være uændret, da målgruppen er
tænkt ind i temaet ”Ny livsstil”.
Under temaet NY LIVSSTIL foreslår VFOS, at der under overskriften Integration præciseres, om man i
dette afsnit udelukkende tænker på folk af anden etnisk baggrund eller også andre grupper.
Forvaltningen bemærker: Overskriften er ændret til ”Fællesskab”.
VFOS kommenterer under temaet NYE FACILITETER, overskriften Faciliteter i naturen, at der er et
begrænset udviklingspotentiale under dette tema for den folkeoplysende voksenundervisning.
Forvaltningen bemærker: Taget til efterretning.
Børne- og Ungdomsforeningernes Samråd (BUS)
har haft politikudkastet sendt ud til sine medlemsforeninger og har modtaget to svar, der er fremsendt
som samrådets høringssvar.
Svarene forholder sig ikke til konkrete ting i politikudkastet, men begge giver udtryk for, at man finder
det spændende.
Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF)
har drøftet politikudkastet med forvaltningen. Der har bl.a. været talt om vigtigheden af, at det i
formidlingen af resultater af initiativer som følge af politikken ikke kræver meget dokumentation af
foreningerne.
Både i bemærkningerne fra BUS og DHIF ser man frem til igangsætningen af politikken.
Viborg Idrætsråd
kommenterer som sådan ikke politikudkastet, men opfordrer til, at der holdes et møde om både
folkeoplysningspolitikken og nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017.
Forvaltningen bemærker, at det er en god ide med et møde med henblik på implementering af
politikken, men på grund af tidsplanen for vedtagelsen af politikken, kan der ikke afholdes et møde nu.
Det videre forløb
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Under forudsætning af Byrådets vedtagelse af politikken anbefaler forvaltningen, at der– f.eks. i
november 2013 – afholdes et stormøde, hvor foreninger og høringsparter inviteres.
Folkeoplysningsudvalget behandler på mødet i dag en anden sag om igangsætning af
folkeoplysningspolitikken (under forudsætning af Byrådets vedtagelse af politikken).”
BILAG
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

Udtalelse fra VFOS
Udtalelser fra DHIF og BUS
Udtalelse af 05-07-2013 fra Viborg Idrætsråd
Udtalelse af 21-08-2013 fra Viborg Idrætsråd
Folkeoplysningspolitik - 4.udgave - 27.08.2013

275432/13
289908/13
289914/13
305448/13
316445/13

INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kulturudvalget,
at forslaget til folkeoplysningspolitik godkendes.
BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2013
Fraværende: Martin Sanderhoff, Kjeld Bach, Hanne Kjeldsen
Ny udtalelse af 21. august 2013 fra Viborg Idrætsråd blev omdelt på mødet.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille til Kulturudvalget,
at forslaget til folkeoplysningspolitik godkendes.
BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 03-09-2013
Fraværende: Jon Pugholm
Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
at Folkeoplysningsudvalgets forslag til folkeoplysningspolitik godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Kulturudvalget godkendes.
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