Oversigt over indkomne høringssvar til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken.
forening/udvalg/
råd
1.
FOF

Uddrag fra høringssvar
(se yderligere i de enkelte høringssvar)
Aftenskolerne skal være mere synlige i politikken.
Aftenskolerne drukner nemt i frivilligheden, så folkeoplysning fejlagtigt
bliver synonym med det frivillige foreningsliv.
Generelt begrebsproblem, at der i forslaget opereres med hhv.
”voksenundervisning” og så de folkeoplysende foreninger. Anmoder om,
at de to begreber i Folkeoplysningsloven anvendes: ”Den folkeoplysende
voksenundervisning” og ”Det frivillige foreningsarbejde”.

2.
Integrationsrådet

Opfordrer til, at adgangen til information om foreningslivet og praktisk
hjælp til indmeldelse, betaling af kontingent mv. gøres så lettilgængelig
og tydeligt som muligt.
Kan tilslutte sig politikken.
Politikken tager eksplicit højde for inddragelse af borgere med særlige
behov i alle aldre, herunder integrationsborgere.
Politikken sætter fokus på støtte til foreninger, der ønsker at gøre en
ekstra indsats, samt på udvikling af mangfoldige tilbud, således at så
mange som muligt inkluderes i foreningslivets fællesskaber.

3.Det grønne Råd

Ønsker en bedre koordinering af kortlægningen af eksisterende stier og
ruter med samtidig kortlægning af natur-faciliteter, som støttepunkter
for naturskolen, madpakkehuse, m.m. En samlet oversigt over alle
faciliteter på kommunens hjemmeside vil også være et plus for turismen.

Forslag til svar fra Hjørring Kommune
På foranledning af jeres høringssvar er politikken tilrettet
på følgende måde:
• Ordet ”voksenundervisning” er på side 3 og side 6
erstattet med ”den folkeoplysende
voksenundervisning”
• Nederst side 6 er der lavet en tilføjelse, så det
sidste afsnit starter: ”Det folkeoplysende
foreningsarbejde og den folkeoplysende
voksenundervisning kan noget helt unikt…”
• På side 10 står der nu: ”I den folkeoplysende
voksenundervisning er der registreret omkring
4.200 deltagere på diverse kurser. Hertil kommer
deltagere i foredragsaktiviteter og debatskabende
arrangementer. Langt hovedparten er over 25 år.”
Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i
politikken eller i administrationens daglige arbejde.
Hjørring Kommune har noteret sig, at der kan være
barrierer, der gør det svært for udenlandske borgere at
deltage i foreningslivet, og vi deltager gerne i møder eller
andre arrangementer, hvor vi med generel eller konkret
information og praktisk hjælp kan være med til at
nedbryde barriererne.

Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i
politikken.
Hjørring Kommune har noteret sig, at Det grønne Råd
ønsker en bedre koordinering af registreringen af stier og
faciliteter i naturen. Opfordringen er sendt videre til

4. Landsbyforum

5.Ældrerådet

6.Handicaprådet

7. Hjørring
Ungeforum

Hilser oplægget velkommen og er generelt meget positive.
Flertallet af de foreninger og organisationer, som er medlemmer af DGR
driver forskellige former for fritidsaktiviteter i forenings-regi.
Opfordrer til, at politikken forholder sig til privat- og friskolers- og
daginstitutioners mulighed for at være part i den indsats, der er lagt op
til omkring sammenhæng mellem børnenes skole- og fritidsliv.
Er i Landsbyforum enige om, at politikken spiller godt sammen med
kommunens landdistriktsstrategi og det praktiske arbejde i landdistriktet.
Særligt hæfter Landsbyforum sig ved, at der også i ”Fritid & Fællesskab” er
fokus på frivillighed og på at anerkende og uddanne frivillige ledere i
foreningslivet.
Glædeligt, at brobygning mellem skoler, dagtilbud og fritids- og
foreningslivet er i fokus.”.
Ser gerne, at den netop ansatte DGI-konsulent også inddrages på
ældreområdet.
Anbefaler opfølgning på nye initiativer i regi af Fritids- og
Folkeoplysningspolitikken.
Tilkendegiver, at fokus på alle aldre og særligt fokus på et aktivt ældreliv
er vigtigt.
I forhold til at politikken også rettes mod borgere med særlige behov,
finder Handicaprådet det positivt, at kommunen stiller sig til rådighed
med råd og vejledning og med supplerende økonomisk støtte i særlige
tilfælde, og at kendskabet til denne mulighed for støtte udbredes til de
klubber og foreninger, som politikken henvender sig til.
Resultatet overordnet flot.
Bemærkninger til sprogbrugen ”har sat et afgørende præg på, hvad
byrådet i Hjørring Kommune prioriterer i fritidsarbejdet fremover”-

kommunens Sti-taskforce, der løbende arbejder for at
forbedre registrering og formidling af stier og faciliteter
På foranledning af jeres høringssvar er politikken tilrettet
på følgende måde:
• På side 4 i afsnittet ”Brobygning i fokus” er der
tilføjet et afsnit: ”I lokalsamfund, hvor privat- og
friskoler spiller en vigtig rolle, understøtter
Hjørring Kommune gerne samarbejdet mellem
skolen og det frivillige foreningsliv”.

Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i
politikken.
Den nyansatte DGI-konsulent har i første omgang fokus på
børn og unge, men forventes på sigt også at fokusere på
netop ældreområdet.

Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i
politikken.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Tak for jeres velovervejede høringssvar. Det har sat tanker
igang i Hjørring Kommune og inspirerer til vores
fremtidige arbejde. Jeres høringssvar har ikke givet
anledning til konkretet ændringer i politikken.
Fjerde afsnit på side 3 forklarer processen frem til
vedtagelsen af ”Fritid & Fællesskab”, og vi vedholder
derfor, at afsnittet placeres og formuleres som i forslaget.
Det er en god pointe, at der selvfølgelig også fremover er

behov for løbende evaluering af fritidslivet i kommunen
og for dialog med foreningslivet om den fortsatte
udvikling.
I ”Fritid for alle” er børn og unge i fokus i afsnittet om
brobygning. I ”Fritid for alle” beskrives det, at alle aldre
skal have mulighed for at deltage i fritidslivet og være en
del af et fællesskab. Det er i den sammenhæng et politisk
valg, at der er særligt fokus på børn, unge og ældre.
Hjørring Kommunes indsats for at styrke samarbejdet
mellem fritidsaktørerne er afhængigt af aktørernes ønsker
og skal planlægges sammen med interesserede aktører.
Det ligger derfor ikke fast, hvordan indsatsen bliver ført ud
i livet.
8. Hjørring AIK
Frem

En politik skal også afspejle, hvad der ikke er muligt.
Der mangler i høj grad, at der stilles krav for at opnå tilskud.

Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i
politikken.
Hjørring Kommune tager positivt imod alle høringssvar, og
forholder sig til de bemærkninger og idéer, der kommer
frem.
”Fritid & Fællesskab” er en retningsviser for, hvad Hjørring
Kommune vil prioritere indenfor fritidsområdet i de
kommende år. Det er således ikke en beskrivelse af,
hvordan vi vil arbejde eller hvilke indsatser, der konkret
skal gennemføres. Udmøntningen at politikken finder sted
i det daglige arbejde i de kommende år.
Det er rigtigt, at politikken ikke giver anledning til de store
omvæltninger indenfor fritidslivet i Hjørring Kommune.
Det har heller ikke været intentionen. Det er byrådets
opfattelse, at det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde og den folkeoplysende
voksenundervisning fungerer godt i dag, og at politikken
derfor primært skal give anledning til mindre justeringer i
måden, arbejdet gribes an på og de daglige prioriteringer.
Det er derimod ikke rigtigt, at det hele er en spareøvelse.
Hjørring Kommunes samlede budget for fritidsområdet er

i udgangspunktet det samme før som efter vedtagelsen af
den nye politik.
Politikken forholder sig ikke til fordeling eller
administration af tilskud. Derfor er de administrative krav
til foreningerne i forbindelse med udbetaling af tilskud
ikke behandlet i politikken.
Hjørring Kommune gør gerne brug af erfaringer og viden
fra foreningsledere rundt omkring i kommunen. Vi finder
det dog hensigtsmæssigt, at vi nogle gange indhenter
ekspertise udefra, så alle aktører har lige muligheder for
at komme til orde, og så vi kan få glæde af at få øjne
udefra til at vurdere kommunens indsats.

