Folkeoplysningspolitik for Billund Kommune

Vision
Billund Kommune skal have et varieret, aktivt og sundhedsfremmende fritids- og kulturliv.
Der skal være gode vilkår for både bredden og eliten, så der skabes muligheder for mange og forskellige aktiviteter.
Fritidslivet skal være præget af nytænkning og udvikling. Kommunens borgere skal alle have mulighed for at deltage
aktivt i folkeoplysende foreningsaktiviteter
Værdier
1. Forpligtende fællesskaber:
Alle borgere skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter.
Der gøres en særlig indsats for at inddrage borgere, som har vanskeligt ved at bruge traditionelle fritidstilbud, eller
som ikke ønsker at bruge disse.
2. Demokrati og medbestemmelse:
Det folkeoplysende arbejde bygger på demokratiske principper og medbestemmelse.
3. Sundhedsfremme:
Borgerne skal gennem deltagelse i folkeoplysende aktiviteter have muligheder for at udvikle sig personligt og fysisk.
Handlinger
1.

Overordnet:
Billund Kommune vil bakke op om:






At der er et alsidigt tilbud af fritidsaktiviteter for alle borgere uansat deres fysiske og sociale forudsætninger,
og uanset den intensitet og ambition, som den enkelte vil lægge i aktiviteten.
At der sættes fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, gennem et bredt udbud af aktiviteter af høj
kvalitet inden for både voksenundervisningen og det folkeoplysende foreningsarbejde.
At tiltrække og fastholde ledere og trænere. Der kan og vil rumme såvel bredden som eliten.
At demokrati og medindflydelse vægtes højt i det folkeoplysende arbejde.

2.

Rammer
Billund kommune vil sikre:





At der i alle lokalsamfund i kommunen er gode fysiske rammer for foreningslivet .
At alle borgere får mulighed for at opnå kommunalt tilskud til folkeoplysende fritidsaktiviteter.
At kommunal støtte primært gives til børn og unge.

3.

Tværgående aktiviteter.
Billund Kommune vil bakke op om:






Aktiviteter på tværs af foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper
Nye aktiviteter der udvikles på baggrund af ny teknologi og ny viden om sundhedsfremme.
Foreninger, der ønsker at gå ind i partnerskaber på tværs af traditionelle strukturer.
Udviklingspuljen.

4.

Samspil
Billund Kommune vil understøtte:




At der iværksættes initiativer på tværs af traditionelle grænser for at fremme folkesundheden og fastholde
befolkningen i en sund livsstil.
At der etableres et udvidet samarbejde mellem aftenskolerne, bibliotekerne og andre med fælles interesser

5.

Fritidsråd

Billund kommune vil nedsætte et Fritidsråd. Dette får til opgave at sikre at folkeoplysningspolitikken bliver omsat til
handling. Endvidere vil Fritidsrådet blive hørt i kommunale anliggender på folkeoplysningsområdet, inden byrådet
træffer afgørelse. Endelig vil Fritidsrådet blive hørt i forbindelse med den kommunale budgetlægning.
Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen ud fra principperne der er vedtaget i tilskudsreglerne.
Fritidsrådet funktionsperiode er den samme som byrådets. Der foretages således nyvalg til Fritidsrådet umiddelbart
efter byrådsvalg, første ordinære nyvalg foretages således i første halvår af 2014.
Rådet sammensættes af 9 medlemmer, valgt således:







1 repræsentanter valgt af og blandt Billund Byråds medlemmer.
2 repræsentanter valgt af idrætsforeninger.
2 repræsentanter valgt af Billund Kommunes Ungdomsråd (Young Citizens)
1 repræsentant valgt af idébetonede foreninger
1 repræsentant valgt for selvorganiserede aktiviteter (”foreningsløse”). Byrådet vælger vedkommende.
2 repræsentanter valgt af aftenskolerne.

Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand, og fastlægger selv sin forretningsorden.
Rådet afholder mindst 4 møder årligt.
Børne- og kulturforvaltningen yder sekretariatsbistand til rådet.

Revidering
Folkeoplysningspolitikken drøftes af Fritidsrådet hvert 4. år. Dette sker i det år, hvor et nyvalgt fritidsråd tiltræder.
Drøftelsen foretages med henblik på en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt med ændringer. Såfremt Fritidsrådet
finder ændringer hensigtsmæssige behandles rådets forslag herom af Billund Byråd.
Vedtaget: Billund Byråd den 21. august 2012

