
F o l k e o p lys n i n g s p o l i t i k  f o r  J a m m e r b u g t  ko m m u n e



Fritid For alle - folkeoplysningspolitik for Jammerbugt kommuneFritid For alle - folkeoplysningspolitik for Jammerbugt kommune



Forord 
Jammerbugt kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i 
lokalsamfundet og en forudsætning for kommunens udvikling som helhed. kommunens mange 
frivillige ildsjæle skaber gennem deres frivillige arbejde en merværdi, som rækker langt udover 
den enkelte indsats. De mangfoldige folkeoplysende tilbud, som idrætsforeninger, aftenskoler, 
spejdere og andre foreninger skaber og organiserer, er med til at binde kommunen sammen på 
kryds og tværs. gennem disse tilbud har kommunens borgere mulighed for at indgå i og bidrage 
til inspirerende og udfordrende fællesskaber. Her kan vi både være en del af lokalområdet og få 
udvidet vores horisonter. De folkeoplysende tilbud er med til at fremme demokratiske princip-
per og skabe et fundament for livslang læring og aktivt medborgerskab for den enkelte.

gennem de mange folkeoplysende tilbud og aktiviteter kan borgere i Jammerbugt kommune ud 
fra egne forudsætninger udfolde sig på en bred vifte af områder – hvad  enten det er kroppen, 
nysgerrigheden eller intellektet, der skal motioneres og stimuleres. Det folkeoplysende arbejde i 
Jammerbugt kommune medvirker dermed også til at fremme den almene sundhed - kropsligt og 
mentalt - blandt borgere i alle aldre.

i det folkeoplysende arbejde står det forpligtende fællesskab helt centralt; men som noget nyt 
er de borgere, som i uformelle grupper og netværk selv organiserer og tilrettelægger aktiviteter 
medtænkt i folkeoplysningsloven. Disse såkaldte selvorganiserede fritidsudøvere ønsker vi også 
at tilgodese i Jammerbugt kommune, og vi ser nye spændende perspektiver for udvikling af akti-
viteter og samarbejder mellem etablerede aktører og nye grupper og tilbud.

Denne nye politik for folkeoplysningen i Jammerbugt kommune skal sikre rammen for en fortsat 
udvikling af et mangfoldigt forenings-, aftenskole-, og fritidsliv.

Jammerbugt kommunes folkeoplysningspolitik skal ses i sammenhæng med kommunens over-
ordnede vision og planstrategi, kultur- og fritidspolitik, sundhedspolitik, ungepolitik, handicap-
politik, landdistriktspolitik og den kommende integrationspolitik.
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Vision
i Jammerbugt kommune vil vi

Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 
fællesskab og medborgerskab, bidrager til demokratiforståelse samt fremmer trivsel og 
sundhed.

Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter

understøtte og samarbejde med aktører på området om fortsat udvikling af nye og eksi-
sterende tilbud

målSætninger for borgerneS DeltagelSe i Den folkeoplySenDe vokSenunDerviS-
ning og Det frivillige folkeoplySenDe foreningSarbeJDe

alle borgere i Jammerbugt kommune – uanset etnicitet, alder, køn og evt. handicap – skal 
have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter. 

Jammerbugt kommune vil arbejde for, at de forskellige aktiviteter og tilbud i kommunen 
gøres synlige og præsenteres, så det er overskueligt for borgerne at se hvilke tilbud, der 
findes hvor.

Jammerbugt kommune vil give mulighed for at udvikle inden for såvel nye som eksiste-
rende initiativer og aktiviteter.

alle foreninger og oplysningsforbund skal så vidt muligt have muligheder for at iværksætte 
nye aktiviteter og tiltag

muligheder for støtte og midler til udvikling skal kommunikeres tydeligt, så borgere, oplys-
ningsforbund og foreninger kender disse muligheder.
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der skal være meningsfulde aktiviteter for alle børn og unge – også de foreningsløse. Jammer-
bugt kommune ønsker at mindst 2/3 af de 13-18-årige er aktive i foreningslivet. 

Det kan opnås ved at idræts- og foreningslivet tilbyder aktiviteter, der afspejler målgrup-
pens ønsker og behov. 

Jammerbugt kommune kan i samarbejde med foreningerne indføre en form for fritidspas-
ordning, som tilgodeser børn og unge, som skønnes at have behov derfor - med henblik på 
at integrere alle børn og unge i idræts- og foreningslivet.

Jammerbugt kommune ønsker at understøtte initiativer, som har til hensigt at integrere 
foreningsløse børn og unge i foreningslivet, fx udvikling af et ”klippekort” til foreningslivet.

som et led i at sikre foreningernes fortsatte eksistens er det et mål, at en større del af unge i 
Jammerbugt kommune skal tage del i og medansvar for foreningsarbejdet. 

Jammerbugt kommune vil understøtte og motivere til det frivillige arbejde, der bygger på fæl-
lesskab i forbindelse med idræts- og fritidsaktiviteter.

udviklingspuljen vil kunne understøtte indsatser til fremme af de unges deltagelse i for-
eningsarbejdet.

Jammerbugt kommune understøtter det frivillige arbejde ved at stille tidssvarende admini-
strative it-redskaber til rådighed (pt. ConventuS). 
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rammer for Det folkeoplySenDe arbeJDe
Jammerbugt kommune skaber rammerne for et synligt, bredt og varieret udbud af folkeoply-
sende aktiviteter i Jammerbugt kommune.

kommunalbestyrelsen afsætter i det årlige budget en økonomisk ramme til folkeoplysnings-
området. tilskud fra rammen søges af og gives til den folkeoplysende voksenundervisning 
og foreninger, der er godkendte af folkeoplysningsudvalget under folkeoplysningsloven, og 
hvor det drejer sig om udviklingspuljen tillige af de selvorganiserede. tilskud gives i henhold 
til folkeoplysningsloven og de lokalt fastlagte tilskudsregler.

De økonomiske rammer for det folkeoplysende arbejde i Jammerbugt kommune - herunder 
lokalt fastlagte tilskudsregler - skal understøtte målene i kommunens folkeoplysningspolitik. 

Fysiske rammer, faciliteter og adgangsmuligheder skal tilgodese en differentieret efterspørgsel 
og målgruppe, hvor både elite og bredde tilgodeses. eksisterende og nye faciliteter skal udnyt-
tes så fleksibelt og effektivt så muligt, og hvor de renoveres og udvikles skal det ske med blik 
for fremtidige behov og krav.

De fysiske rammer skal tænkes under ét på tværs af kommunen. alle faciliteter og tilbud skal 
ikke være alle steder.

inden for de gældende økonomiske rammer ønsker Jammerbugt kommune at medvirke til, 
at eksisterende fysiske rammer gives et kvalitetsmæssigt løft med fokus på øget fleksibilitet 
og brugervenlighed. 

fordeling af lokaler og faciliteter sker så decentralt som muligt og med en høj grad af bruge-
rinvolvering.
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kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering:

Lokalernes primære brugere (fx skoleelever på skoler)

Børn og unge (foreninger med medlemmer under 25 år)

Voksne (oplysningsforbund/aftenskoler)

Foreninger med kun få deltagere under 25 år

Foreninger med ingen deltagere under 25 år

Jammerbugt kommune og foreninger og aftenskoler er fleksible i forhold til forståelsen af 
”egnede lokaler og lokaliteter” og tilstræber derved, at eksisterende lokaler ikke står tom-
me.

Jammerbugt kommune synliggør relevante anlæg, faciliteter og lokaler på www.jammerbugt.
dk

Jammerbugt kommune har fokus på at medtænke rekreative og bevægelsesegnede områder 
i planlægningen af det offentlige rum. Dermed skabes sammenhæng mellem idrætslivet, by-
ens rum og de grønne områder og derved de bedste forudsætninger for et aktiv fritidsliv for 
selvorganiserede grupper såvel som for foreninger.

de frivillige i forenings- og fritidslivet i Jammerbugt kommune skal have mest muligt ud af deres 
ressourcer. de skal mærke, at kommunen bakker dem op og anerkender deres indsats.

regler for godkendelse og tilskud mm. formuleres så enkelt, letforståeligt og entydigt som 
muligt, og gøres tilgængelige på www.jammerbugt.dk.

Jammerbugt kommune arbejder løbende for at gøre kommunens procedurer og praksis i 
forbindelse med administration af folkeoplysningsloven og det lokale regelsæt så enkle og 
gennemskuelige som muligt.

Jammerbugt kommune understøtter det frivillige arbejde ved at stille tidssvarende admini-
strative it-redskaber til rådighed (pt. ConventuS)
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SamSpil og SammenHæng mellem Den StøtteberettigeDe folkeoplySningSvirk-
SomHeD og SelvorganiSereDe grupper og aktiviteter

i det folkeoplysende arbejde står det forpligtende fællesskab helt centralt; men i Jammerbugt 
kommune ønsker vi også at tilgodese de borgere, som i uformelle grupper og netværk organi-
serer og tilrettelægger egne aktiviteter. inden for den økonomiske ramme, der er afsat til de 
folkeoplysende aktiviteter, afsætter kommunalbestyrelsen en ramme til at understøtte det 
folkeoplysende udviklingsarbejde, benævnt ”Udviklingspuljen”. 

formålet med puljen er at understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsfor-
mer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der 
ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksom-
hed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

aktiviteter og initiativer, der understøttes af udviklingspuljen, kan have deres udspring i 
etablerede foreninger eller i selvorganiserede grupper, der ikke behøver være godkendt som 
folkeoplysende foreninger. initiativer sat i værk på tværs af begge organiseringsformer kan 
også understøttes af udviklingspuljen.

folkeoplysningsudvalget beslutter skiftende temaer, som for en af folkeoplysningsudvalget 
nærmere fastsat periode skal gælde for ansøgninger til puljen. folkeoplysningsudvalget kan 
også beslutte, at puljen for en periode skal tilgodese en særlig målgruppe. 

Der benyttes ansøgningsskema til puljen.

ansøgninger til puljen behandles løbende.

Som minimum reklameres der for udviklingspuljen på www.jammerbugt.dk og med jævne 
mellemrum i de lokale ugeaviser.

uforbrugte midler af puljen overføres til næste års pulje.
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SamSpil mellem Den folkeoplySenDe virkSomHeD og øvrige politikområDer, Her-
unDer muligHeDer for inDgåelSe af partnerSkaber om løSning af konkrete op-
gaver
kommunalbestyrelsen opfordrer til tværgående samarbejder og partnerskaber mellem forenin-
ger / oplysningsforbund / Ungeråd / kulturelt samvirke / landdistriktsrådet / integrationsråd  
/Ældreråd og Handicapråd m.v. samt de kommunale forvaltninger og institutioner omkring sær-
lige indsatsområder, fx sundhedsfremme, aktive børn og unge, turismetilbud og lign. det kan 
også drejer sig om samarbejde, der involverer erhvervslivet. Jammerbugt kommune ønsker at 
understøtte sådanne samarbejder. 

Jammerbugt kommune og folkeoplysningsudvalget tager initiativ til et partnerskabstræf, 
hvor kommunens afdelinger og institutioner samt foreningslivet og aftenskolerne kan mø-
des og afdække mulige områder og emner for partnerskaber

finansieringen af partnerskaber der indebærer, at folkeoplysningen løser opgaver på andre af 
kommunens politikområder kan som hovedregel ikke medfinansieres af økonomiske midler 
fra folkeoplysningsområdet, men alene finansieres af midler på de pågældende områder.

Jammerbugt kommune ønsker i særlig grad at undersøge mulighederne for følgende part-
nerskaber:

Partnerskaber mellem kommunens sundhedsafdeling og aftenskoler/ foreningslivet med hen-
blik på at fremme sundhed for de 30+ årige - fx i forbindelse med forebyggelse og udslusning 
fra genoptræning

Partnerskaber mellem SFO’er og foreningsliv med henblik på at fremme børns lyst til at motio-
nere 

Partnerskaber mellem SSP og aftenskoler /foreningslivet med henblik på at forebygge ung-
domskriminalitet og misbrug.
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afgrænSning af aktiviteter inDen for Den folkeoplySenDe virkSomHeD i forHolD 
til anDre tilgrænSenDe aktiviteter
Jammerbugt kommune ønsker at sikre, at de kommunale tilskud på folkeoplysningsområdet alene 
går til almennyttige formål med et folkeoplysende sigte. i en tid, hvor nogle af foreningernes 
tilbud bliver mere individualiserede, er det vigtigt, at de folkeoplysende foreninger har fokus på 
at styrke fællesskabet. Foreningerne skal fortsat udvikle tidssvarende og aktuelle aktivitetstilbud, 
men udviklingen skal foregå på et demokratisk nonprofit grundlag med henblik på at styrke og 
udvikle de fællesskaber, som fortsat er foreningslivets primære kerneværdi.

Hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommercielle 
aktiviteter, er Jammerbugt kommune særligt opmærksom på folkeoplysningslovens krav til for-
mål og foreningsdannelse, når den støtteberettigende virksomhed vurderes.

Hvor kommunens egne institutioner, fx bibliotek og kulturskole, igangsætter aktiviteter, skal 
det ske i samarbejde snarere end konkurrence med aftenskoler og foreningsliv. Sammen får vi 
mere ud af ressourcerne og kan løfte større opgaver og hjælpe hinanden med at højne kvalite-
ten af aktiviteterne.

omfanget og karakteren af brugerinDDragelSen af Den folkeoplySenDe virkSom-
HeD i kommunen

i Jammerbugt kommune sker brugerinddragelsen på folkeoplysningens område via Folkeoplys-
ningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget følger kommunalbestyrelsens valgperiode, dog sådan at 
det ved politikkens vedtagelse siddende folkeoplysningsudvalg fungerer frem til 31. 12. 2013. 

efter denne dato består folkeoplysningsudvalget af 14 medlemmer:

2 repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning

2 repræsentanter fra de idé- og interessebetonede folkeoplysende foreninger

5 repræsentanter fra folkeoplysende idrætsforeninger (fra 0-100+)
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1 repræsentant for de selvorganiserede (hvis denne ikke kan besættes tilbydes pladsen til un-
gerådet)

3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 

1 ad hoc medlem uden stemmeret, som udpeges af resten af udvalget for en 1-årig periode 
med henblik på at understøtte arbejdet med et fokusområde / tema, udmeldt under udvik-
lingspuljen.

kommunalbestyrelsen ønsker en høj grad af brugerinddragelse på området, hvilket afspejler sig i 
omfanget og karakteren af de kompetencer, der uddelegeres til udvalget. kompetencefordelingen 
mellem kommunalbestyrelsen, kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, folkeoplysningsudvalget 
og administrationen fremgår af bilag til denne politik, og kan til hver en tid ændres af kommunal-
bestyrelsen. 

Som udgangspunkt er kompetencerne fordelt sådan, at kommunalbestyrelsen og kultur-, fritids- 
og landdistriktsudvalget har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende de overordnede 
rammer, folkeoplysningsudvalget har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende afgræns-
ninger, godkendelser og konkrete sager i forbindelse med tilskud.

udviklingsafdelingen er sekretariat for folkeoplysningsudvalget og er også behjælpelige med råd 
og vejledning m.m. både for de godkendte aktører på området og de nye aktører på området. 
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godkendt af kommunalbestyrelsen d. 31. maj 2012


