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Orienteringspunkter 23. maj 2019

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Sagsfremstilling
a) Status på §17 stk. 4 udvalg
§17 stk. 4 udvalget for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed er i gang med at indstille sine
anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Der er udfærdigede en rapport som samler op på de områder
udvalget har behandlet gennem sit arbejde. Rapporten med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen
blev godkendt af §17 stk. 4 udvalget for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed 15. maj 2019
og skal nu videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Rapporten er således opdelt i fire hovedtemaer:
•
Udvikling af ny Nærdemokratimodel
•
Den kommunale organisation – Fra myndighed til partner (analyse foretaget Center of
Borgerdialog)
•
Foreninger og frivillighed i Vordingborg Kommune
•
Hvordan inddraget vi bedst de unge i nærdemokratiet?
Resultaterne er baseret på en bred vifte af data indhentet via interview, temamøder, inspiration fra
forskningen og andre kommuner, egne erfaringer og spørgeskemaundersøgelser.
b) Tilskudsproces
Torsdag den 16. maj afholdes der møde i tilskudsgruppen vedr. de modeller som Udvalget for Kultur,
Idræt og Fritid har valgt at gå videre med. Det er hensigten at outputtet fra mødet i tilskudsgruppen
tages med videre til et fællesmøde, hvor alle foreninger inviteres til at blive orienteret om modellerne
og derefter kan give deres menig og input til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid inden Udvalget tager
beslutning om de fremtidige tilskudsordninger.
Såfremt Udvalgets beslutning ændres sig fra de nuværende regler vil ændringer efterfølgende sendes
i høring.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

punkterne tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 23-05-2019
Formanden bød velkommen til Ivan Ingemansen som nyt medlem af Folkeoplysningsrådet.
Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.
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Ny folkeoplysningspolitik

Sagsnr.: 18/29479 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Merete Fænø Fohlmann

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling
På mødet i Folkeoplysningsrådet den 22.11.2018 blev det besluttet at Udvalget for Kultur, Idræt og
Fritid fastlægger en proces for udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik/strategi, samt allokere
ressourcer hertil.
Ved Folkeoplysningsrådets møde den 19.02.2019, hvor formanden fra Udvalget for Kultur, Idræt og
Fritid deltog blev det aftalt, at Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid igangsætter
processen i fællesskab og fælles finder midler til processen.
Folkeoplysningsrådet og administrationen har efterfølgende udarbejdet en procesplan for forløbet.
Kernen i processen bliver en arbejdsgruppe med tre personer fra Folkeoplysningsrådet, to fra
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og to fra administrationen. Processen bliver ledet af
Foreningsudviklerne, der har stor erfaring i udvikling af folkeoplysningspolitikker/strategier, hvor
inddragelse er essentielt i processen.
Folkeoplysningsrådet skal udpege tre medlemmer der skal indgå i arbejdsgruppen.
Den overordnede foreløbige procesplan
Der nedsættes en arbejdsgruppe med tre personer fra Folkeoplysningsrådet, to fra Udvalget for
Kultur, Idræt og Fritid og to fra administrationen.
•
•
•
•

Første møde i arbejdsgruppen er fastsat til den 13. juni 2019 – mødekalender
for resterende møder fastlægges ved dette møde.
Det antages, at der afholdes yderligere to møder i arbejdsgruppen efter
sommerferien
Der afholdes et åbent arrangement, hvor foreninger og borger inviteres til at
deltage i en proces.
Der afholdes et heldagsmøde/langt aftenmøde med hele Folkeoplysningsrådet
og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Bilag
1 Offentlig

Plan for Folkeoplysningsstrategi i Vordingborg Kommune.pdf

96791/19

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Folkeoplysningsrådet udpeger tre medlemmer fra Folkeoplysningsrådet, der indgår i
arbejdsgruppen.

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 23-05-2019
Det er lovbestemt at kommuner skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende
virksomhed jf. Folkeoplysningsloven §34. Derfor skal Vordingborg Kommune udarbejde en
politik/strategi for området.
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Det er på to tidligere møder i Folkeoplysningsrådet blevet diskuteret, hvorledes processen for
udarbejdelsen af en politik/strategi skal forløbe. Medlemmerne i rådet er ikke enige. Uenigheden
udspringer primært af hvor meget tid og økonomi, der skal bruges på processen.
På den ene side, så er politikken grundlag for Folkeoplysningsrådets arbejde, og pejlemærke for
udviklingen af folkeoplysningsområdet i Vordingborg Kommune. Derfor er det et ønske om en længere
og inddragende proces. En sådanne proces foreslås varetaget af Foreningsudviklingerne, som har
stor erfaring med at udarbejde folkeoplysningspolitikker med forenings- og borgerinddragelse.
På den anden side, kan man udvikle en folkeoplysningspolitik med udgangspunkt i en anden
kommunes folkeoplysningspolitik og tilrette den, så den passer til Vordingborg Kommune. Dette er en
billigere og hurtigere proces.
Der blev fremstillet to forslag som kom til afstemning.
1. Arbejdet med at udarbejde en folkeoplysningspolitik varetages af Foreningsudviklingerne, der
har erfaring med at udarbejde folkeoplysningspolitikker med forenings- og borgerinddragelse.
Politikere, borgere og foreninger inddrages i arbejdet.
2. Med udgangspunkt i en anden kommunes folkeoplysningspolitik tilrettes denne, så den passer
til Vordingborg Kommune.
Forslag nr. 1 blev vedtaget med 4 stemmer for og 3 imod.
Der blev udtrykt bekymring for om forslag 1 får den forventede indflydelse på Folkeoplysningsrådets
fremtidige arbejde og man får det forventede udbytte.
Helle Ancker Agergaard, Henrik Pape og Eva Toftebjerg blev udpeget til arbejdsgruppen.
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Behandling af ansøgninger til Udviklingspuljen

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Kultur, Idræt og Fritid - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling
Formålet med Udviklingspuljen under Folkeoplysningsrådet er, at understøtte udviklingsarbejder i
forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte.
Det vil sige aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af
folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.
Folkeoplysningsrådet skal træffe beslutning om, hvilke indkommende ansøgninger, der skal
imødekommes.
Ansøgningerne skal leve op til følgende af Folkeoplysningspolitik - udviklingspuljens kriterier:
•
•
•
•
•

samarbejde, der styrker integrationsindsatsen
samarbejde, der bygger på inklusion af sårbare og udsatte grupper af borgere
samarbejde, der retter sig mod børn og unge
samarbejde, der styrker den almene sundhed
samarbejde, der styrker den almene uddannelse

Følgende har ansøgt puljen:
Vordingborg Idrætsråd har ansøgt om 23.000 kr. til ”Aktiv Havn”
Derudover har Veterancafe Vordingborg tidligere modtaget 5.000 kr. og Vordingborg Gymnastik
Forening har modtaget 10.000 kr.
Der er 110.000 kr. tilbage i puljen.

Bilag
1 Offentlig

Vordingborg Idrætsråd.pdf

96898/19

Indstilling
Administrationen indstiller,
At Folkeoplysningsrådet vurderer den indkomne ansøgning og træffer beslutning om tildeling.
At Folkeoplysningsrådet drøfter og beslutter hvad der skal ske med de overskydende midler fra
puljen

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 23-05-2019
Folkeoplysningsrådet bevilgede 23.000 kr. fra Folkeoplysningspolitik - Udviklingspuljen til Idrætsrådet
til Aktiv Havn. Midlerne gives da projektet dels binder foreningerne sammen i lokalområdet, og dels
giver foreningerne mulighed for at præsentere sig for borgerne i området. Projektet støtter dermed det
folkeoplysende område og udvikling af foreningslivet.
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Der er 87.000 kr. tilbage i puljen efter bevillingen til Idrætsrådet. Puljen udbydes igen med deadline
den 24. august til behandling på Folkeoplysningsrådets møde den 9. september 2019.
Rådet diskuterede, hvorledes de kunne gøre mere reklame for puljen. Det blev nævnt at mere presse
var en mulighed. Rådet vil rette henvendelse til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid med om
Folkeoplysningsrådet kan få 5 minutter på foreningernes årsmøde i november, hvor Rådet kan
fortælle om puljerne som Rådet administrerer. Efter næste uddelingsrunde vil rådet evaluere
udbredelsen af puljen.
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Høring på budgetkatalog 2020-2023

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsrådet har mulighed for at indsende høringssvar for budgetkataloget 2020-2023. Rådet
skal derfor beslutte, om der er emner de ønsker at kommentere.
Materialet, Høring for budgetkatalog 2020-2023, findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
Direkte links https://vordingborg.dk/media/15819273/budgetkatalog-2020.pdf
eller under budget 2020 på https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-ogoekonomi/budget
Materialet indeholder:
 Budgetkatalog – budget 2020-23, som der både viser muligheder for at øge Vordingborg
Kommunes indtægter og overblik, samt specifikation af omprioriteringsforslagene fordelt på
udvalg/politikområder.
Fristen for høring er fredag den 24. maj 2019 kl. 12.00 og høringssvar vil indgå i fagudvalgenes
behandling af budgettet på juni møderne. Derudover vil høringssvarene indgå som en del af det
samlede budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 30. august 2019.
Høringssvar skal sendes til mailadressen: horingssvar-budget2020-23@vordingborg.dk
Administrationen indsender på vegne af Folkeoplysningsrådet et budgetsvar efter mødet den 23. maj
2019

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Folkeoplysningsrådet diskuterer og formulerer et høringssvar til Budgetkatalog 20202023, som administrationen indsender på vegne af rådet.

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 23-05-2019
Folkeoplysningsrådet udformede på mødet et høringssvar til budgetkatalog 2020-2023 som
administrationen fremsender.
Udvalg Forslagsnr. Svar
PT
36
Folkeoplysningsrådet er meget opmærksomme på, at det for små
lokalsamfund er vigtigt at have idrætsaktiviteter i nærområdet. En evt.
afvikling påvirker ikke kun selve idrætten, men betyder også nedlæggelse af
naturlige mødesteder for befolkningen i området. Det påvirker livet i
lokalsamfundet og de aktiviteter som foreninger ofte også står for at
arrangere på og ved fodboldbanerne. Det er ikke kun fodboldbanen man
afskaffer ved at nedlægge fodboldbanerne, men man lukker også
fodboldforeningerne i de små lokalsamfund.
Det er ofte Idrætsforeningerne der arrangerer fx Sankt Hans aften og andre
arrangementer, der binder lokalsamfundet sammen. Forsvinder
foreningerne forsvinder disse initiativer også.
Kommunens vision er, at der borgerne skal være sundere og mere aktive, vi
mener at dette forslag strider imod kommunens egne visioner.
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Vi mener ligeledes at spareforslagene 66, 67 og 68 strider imod KIFs
strategi, Vi har en plan, hvor det beskrives, at visionen bl.a. er et
tilgængeligt og mangfoldigt kultur, idræts- og fritidsliv i hele kommunen.
KIF skrive bl.a. at de ønsker at understøtte et alsidigt foreningsliv og øge
antallet af aktive i kommunen. Folkeoplysningsrådet frygter, at disse tre
spareforslag på hver sin måde vil ramme foreningslivet. Særligt nogle af de
idrætsgrene der er mere nichepræget og tiltrækker borgere, der ikke tiltales
af almindelige idrætter, og som er med til at gøre Vordingborg Kommunes
idræts- og fritidsliv alsidigt, vil blive ramt af disse tre forslag.
Forslag 66 vil umiddelbart ramme geografisk skævt i kommunen, da det
særligt vil ramme Møn og Bogø, hvor foreninger og aftenskoler primært har
mulighed for at benytte selvejende idrætsfaciliteter, da der ikke findes
kommunale idrætsfaciliteter i området.
I KIFs strategi står der at planen fremover skal sikre økonomisk prioritering
af området. At skære på den samlede ramme, signalerer ikke dette.
Folkeoplysningsområdet har i mange år ikke fået tilført flere ressourcer og
udvidet rammerne til f.eks. tilskud. Ved generelt at skære i den samlede
ramme vil det igen betyde en reducering af midlerne til
Folkeoplysningsområdet, som ofte tidligere har stået for skud, når der skal
spares.
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Eventuelt

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Kultur, Idræt of Fritid - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling
Eventuelle punkter drøftes

Indstilling
Administrationen indstiller,
At eventuelle punkter drøftes
Det blev aftalt, at referaterne fremover vil blive udsendt til godkendelse i Rådet
hurtigst muligt via mail og derefter offentliggjort. Rådets medlemmer har 5 dage
til at kommentere inden referatet offentliggøres.
Det blev ligeledes aftalt, at møderne i Rådet fremover bliver i tidsrummet kl.
17.30-19.30.
Næste møde afholdes den 9. september 2019 på Rådhuset.
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Bilagsoversigt
2.

Ny folkeoplysningspolitik
1.
Plan for Folkeoplysningsstrategi i Vordingborg Kommune.pdf (96791/19)

3.

Behandling af ansøgninger til Udviklingspuljen
1.
Vordingborg Idrætsråd.pdf (96898/19)
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Underskriftsside

Henrik Pape

Eva Toftebjerg

Helle Ancker Agergaard

Anne Lise Karlshøj

Kirsten Paulsen

Jens Peter Hansen

Henrik Sørensen

Ivan Ingemansen
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Mødedato: 23. maj 2019 - Kl. 19:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 96791/19

Vordingborg Kommune
Kultur og Fritid
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Att.: Merete Fohlmann
Næstved den 16. maj 2019

Strategiplan for Folkeoplysning 2023 i Vordingborg Kommune
Som opfølgning på dialog fremsender jeg et forslag til opgavebeskrivelse, tidsplan og økonomisk overslag
for min deltagelse i arbejdet med at udvikle en Strategiplan for Folkeoplysningen i Vordingborg Kommune.

Formålet med indsatsen
Formålet er at udvikle og beslutte et strategisk rammesættende dokument, der kan samle alle gode kræfter
omkring folkeoplysningen i Vordingborg Kommune og sikre et godt samarbejde om at styrke det
folkeoplysende arbejde. Strategiplanen skal binde an til den Politik for Kultur, Fritid og Idræt, der er
vedtaget i oktober 2018 og indeholde lidt ekstra beskrivelser, som gør at politikken og strategiplanen
tilsammen giver svar på kravene i Folkeoplysningslovens §34.
Det er vigtigt, at der er tale om en inddragende proces blandt de mange aktører, der er på
folkeoplysningsområdet, forvalter det i dagligdagen og godkender indsatserne politisk, med det mål at
opnå en høj grad af medejerskab og et effektivt arbejdsredskab.

Baggrundstæppe for Strategiplanen









Kommunalbestyrelsen har i oktober 2018 vedtaget en Politik for Kultur, Fritid og Idræt
Kultur, Idræts‐ og Fritidsudvalget (KIF) har udarbejdet ”Vi har en plan…” for deres virke i
valgperioden 2018‐2021
SDU har udarbejdet en foreløbig analyse af ”Det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune” og den
endelige rapport forventes udgivet efter sommerferien 2019
Videnscenter for Folkeoplysning har i marts 2018 udarbejdet en rapport
om ”AFTENSKOLEOMRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE ‐ En analyse af aftenskolernes roller og
potentialer”
Kommunalbestyrelsen har i marts 2017 vedtaget en Politik for frivillighed og borgerinddragelse
Vordingborg Kommune har en ”Vision 2030” og en række relevante politikker, der grænser op til
folkeoplysningsområdet
Der er udarbejdet en Facilitetsundersøgelse for Kultur og Fritidsområdet
1
Foreningsudviklerne ApS – Brandtsgade 13, 4700 Næstved
Email: info@foreningsudviklerne.dk ‐ Telefon: (+45) 7020 0192

Forløb for udvikling af Strategiplanen








Der nedsættes en arbejdsgruppe med to medlemmer fra KIF, tre medlemmer fra
Folkeoplysningsrådet og to fra forvaltningen. Første møde i arbejdsgruppen er fastsat til den 13.
juni 2019 – mødekalender for resterende møder fastlægges ved dette møde
Det antages, at der afholdes yderligere to møder i arbejdsgruppen efter sommerferien
Der afholdes et åbent borgermøde, hvor foreninger og borgere inviteres til at deltage i en
inddragende proces for at drøfte udvalgte temaer
Der afholdes et Strategiseminar (heldagsmøde/langt aftenmøde) med hele Folkeoplysningsrådet
og KIF
Strategiplanen udarbejdes, drøftes og behandles i Folkeoplysningsrådet og i KIF (som gerne skulle
vedtage den)
Det skal afklares om dokumentet skal i offentlig høring og endelig besluttes af
Kommunalbestyrelsen

Overvejelser om Strategiplanens indhold




Arbejdsgruppen drøfter temaer for Strategiplanen, som sætter retningen på Borgermødet og
Strategiseminaret (hvad er relevant, hvad er vigtigt og hvad er ikke til diskussion…)
Målsætninger gøres målbare og handlingsplaner viser vejen derhen
Samarbejdsformen og en revitalisering af Folkeoplysningsrådet ser ud til at være et vigtigt element
at drøfte

Foreningsudviklernes opgaver








Forberedelse, planlægning og dialog om samarbejde mv.
Planlægning og gennemførelse af Borgermøde i september 2019
Planlægning og gennemførelse af Strategiseminar i september/oktober 2019
Opsamling og sammenskrivning af noter og pointer fra Borgermøde og Strategiseminar
Udforme udkast til Strategiplan for folkeoplysningen
Møder og dialog med arbejdsgruppen og forvaltning om Strategiplanen
Øvrige relevante opgaver og rådgivning mv.
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Foreningsudviklerne ApS – Brandtsgade 13, 4700 Næstved
Email: info@foreningsudviklerne.dk ‐ Telefon: (+45) 7020 0192

Honorarforslag
Som udgangspunkt baseres mit honorar som konsulentbistand pr. time med en timepris på 800 kr. + moms.
Derudover kørselsgodtgørelse på 3,70 kr. pr. km + moms og Foreningsudviklernes kontor ligger i Næstved.
Mit bedste bud på mit tidsforbrug er:
Beskrivelse
Forberedelsesmøder og planlægning, 5 timer
Tre møder med arbejdsgruppen a’ 3 timer inkl. forberedelse, 9 timer
Borgermøde september, 3‐4 timer + forberedelse, i alt 8 timer
Strategiseminar sept/okt, 5‐6 timer + forberedelse, i alt 10 timer
Opsamling af noter og pointer fra Borgermøde og Strategiseminar, 6 timer
Udkast til Strategiplan for Folkeoplysningen, 10 timer
Dialog, opfølgning og evt. øvrige opgaver, 5 timer
Fremlæggelse af Strategiplanen for Folkeoplysningsrådet og KIF, 3 timer inkl.
forberedelse
Samlet honorar, anslået 56 timer

Honorar ekskl.
moms
4.000
7.200
6.400
8.000
4.800
8.000
4.000
2.400
44.800

Det er selvfølgelig muligt at gøre ovenstående anderledes, men nu har jeg forsøgt at give et bud.
Herudover vil jeg foreslå, at udvalgsmedlemmer + forvaltning (ca. 20 personer) i forbindelse med
Strategidagen modtager et eksemplar af bogen ”Forandring i forening”, som baggrund for det videre
arbejde. Bogen koster 238,40 kr. + moms og jeg vil gerne yde en særlig rabat på 50%.
I forbindelse med Borgermødet kunne det være relevant at engagere en grafisk facilitator, der laver
illustrationer af elementer undervejs. Jeg har brugt dette med godt udbytte flere steder, dels fordi det
visuelle åbner op for nogle borgeres evne til at tale med, og dels fordi de færdige illustrationer kan
anvendes som genkendelige ikoner for processen i de skriftlige materialer efterfølgende.
Jeg har ikke taget højde for evt. honorar til en illustrator, øvrige materialer eller forplejning mv. forbundet
med Borgermødet og Strategidagen i det ovenstående.
Jeg glæder mig til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Foreningsudviklerne ApS

Torben Stenstrup
Tlf. 30 34 46 20
torben@foreningsudviklerne.dk
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Email: info@foreningsudviklerne.dk ‐ Telefon: (+45) 7020 0192

Bilag: 3.1. Vordingborg Idrætsråd.pdf
Udvalg: Folkeoplysningsråd
Mødedato: 23. maj 2019 - Kl. 19:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 96898/19

