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Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg for Fritid og Folkeoplysning
1. Formål
Formålet med udvalget er at styrke den helhedsorienterede og involverende tilgang i
kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor folkeoplysnings- og
fritidsområdet i kommunen. Det er centralt, for udvalgets arbejde, at fritids- og
fritidslivet er under forandring og det er derfor afgørende, at der skabes fornyelse i
den kommunale tilgang til frivillighed og samarbejdet med og om fritids- og
foreningslivet.
Formålet for fritids- og folkeoplysningsudvalgets er at udvikle anbefalinger og forslag
til tiltag, der fremmer et varieret fritidsliv i kommunen. Tiltagene forventes at omfatte
initiativer og samarbejder indenfor fritidsområdet for både bredde- og eliteaktiviteter,
og lige så vigtigt er formålet at komme med oplæg, der kan fokusere og forenkle de
kommunale rammer om frivillighed og for et varieret fritidsliv med alsidige aktiviteter.
Formålet med udvalgets arbejde er tre-delt og målrettes følgende områder:
 At fremme og udvikle samspil og rammer om de folkeoplysende aktiviteter i
Hjørring Kommune og herunder at udarbejde forslag til folkeoplysningspolitik
med tilhørende aktiviteter, rammer og retningslinjer.
 At fremme og udvikle samspil om talent- og eliteinitiativer på fritidsområdet bredt
i kommunen, herunder at opdatere og medvirke til realisering af talent- og
elitepolitikken.
 At udforske, udfordre og udvikle samspillet mellem civilsamfund og kommune, så
dialog og samarbejder på fritidsområdet styrkes med frivilligheden i centrum.
2. Rammer for udvalgets arbejde
Indholdsmæssigt er rammen om udvalgets arbejde, at der er en bred og varieret
vifte af fritidsaktiviteter i kommunen, hvor udvalgets opgaver er fokuseret på de
forpligtende fællesskaber indenfor folkeoplysningsområdet, frivillighed bredt i
fritidslivet og samarbejder omkring udvikling af eliteinitiativer.
Udvalget nedsættes som § 17, stk. 4 i henhold til styrelseslovens bestemmelser og
med reference til Byrådet. Udvalget nedsættes for hele byrådsperioden 2018-2021.
Udvalget arbejder desuden indenfor en kompetenceplan, hvor rolle- og
opgavefordelingen i hovedtræk er:
 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget varetager budgetmæssige og
strukturelle rammer for fritidsområdet.
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Fritids- og Folkeoplysningsudvalget udvikler forslag til implementering og
udvikling af talent- og elitepolitikken samt udvikler og udmønter rammer og
retningslinjer på folkeoplysningsområdet.
 Forvaltningen varetager administration og godkendelse af foreninger under
folkeoplysningsloven i fht. godkendelse af foreninger, vedtægter, udbetaling af
tilskud og lignende.
.
3. Udvalgets opgaver
Der foreligger ikke en udtømmende opgaveliste, idet udvalget kan tillægges opgaver
fra byrådet og udvalg, udover de områder og eksempler, der er beskrevet nedenfor.
Opgaverne defineres således overordnet ved:
 Varetagelse af alle opgaver i relation til folkeoplysningslovens § 35, sk. 2,
herunder folkeoplysningspolitik, retningslinjer for tilskud, udviklingspulje, høring
vedr. budget og lign.
 Samspil mellem aktiviteter og partnerskaber, der fremmer henholdsvis talent/eliteinitiativer og breddeidræt og incl. talent-/elitepolitik.
 Tilrettelæggelse af inspirations- og dialogarrangementer for frivillige foreninger,
aftenskoler m.fl., der bidrager med aktiviteter indenfor fritidsområdet.
4. Principper for udvalgets arbejdsform
Udvalgets arbejde tilrettelægges ud fra to hovedprincipper, der adskiller udvalgets
arbejde fra arbejdet i de almindelige stående udvalg.
Det første hovedprincip er, at udvalget primært arbejder tematisk med anbefalinger
og oplæg til initiativer og partnerskaber, der fremmer udviklingen af aktiviteter
indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet, mens det andet hovedprincip er, at
udvalget arbejder i dialog og samspil med omverdenen og i særlig grad i dialog med
repræsentanter fra kommunens fritids- og foreningsliv.
5. Udvalgets sammensætning og betjening
Sammensætning:
5 Byrådsmedlemmer, hvoraf 1 udpeges som formand.
7 eksterne repræsentanter, der bredt dækker foreningslivet, eliteklubber og
voksenundervisningsområdet.
De eksterne repræsentanter vælges på valgmøde i februar 2018.
Det forudsættes, at de eksterne repræsentanter er frivillige, folkevalgte
repræsentanter fra de respektive områder.
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Der vælges repræsentanter ud fra følgende fordeling:
2 repræsentanter for de idebestemt folkeoplysende aktiviteter, incl. børne- og
ungdomskorps.
1 repræsentant for voksenundervisningsområdet på folkeoplysningsområdet.
1 repræsentant for handicaporganisationer på folkeoplysningsområdet.
1 repræsentant for eliteidrætten (udpeges af og blandt eliterådets medlemmer incl.
HI og Fortuna).
1 repræsentant for holdidrætten (udpeges ud fra opdelingen i nuværende
tilskudsmodel).
1 repræsentant for individuelle idrætsgrene (udpeges ud fra opdelingen i nuværende
tilskudsmodel).
Udvalget vælger en næstformand blandt udvalgets medlemmer. Der ydes ikke
vederlag til næstformanden.
Udvalget betjenes administrativt fra By, Kultur og Erhverv.
6. Overordnet mødekalender
Udvalget mødes 8 gange årligt, hvor af to møder forventes reserveret til
dialogarrangementer, der fremmer samspillet mellem udvalget og forenings/fritidslivet.
Mødedato og
sted
13. februar 2017
Mødested:
Rådhuset,
Hjørring
6. marts 2017
Mødested:
Rådhuset,
Hjørring
15. maj 2017
Mødested:
Rådhuset,
Hjørring
12. juni 2017:
Mødested:
Rådhuset,
Hjørring
14. august 2017

Tema


Introduktion til udvalgets opgaver og afholdelse af valgmøde
for eksterne repræsentanter.




Samlet introduktion til udvalgets politikområder samt
indledende drøftelse af temaer, der ønskes fokus på i 2018.
….




Valg af tema(er) for 2018.
….




Budgethøring (afhængig af budgetproces)
Dialog-/inspirationsarrangement



Alternativt tidspunkt for budgethøring (afhængig af
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Mødested:
Rådhuset,
Hjørring
11. september
2017
Mødested:
23. oktober
2017
Mødested:
4. december
2017
Mødested:








budgetproces)
…

