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1 (Åben) Evaluering af Folkeoplysningspolitik 2013-2016
Sags ID: EMN-2016-00701

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Den nuværende folkeoplysningspolitik udløber med udgangen af 2016. Politikken danner 

rammen for de folkeoplysende aktiviteter i kommunen og definerer indsatsområder og 

målsætninger i den gældende periode. 

Politikken er Frederikshavn Byråds første vedtagne folkeoplysningspolitik efter 

Folkeoplysningslovens revision i 2011. Administrationen vurderer, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at politikken evalueres med henblik på at høste erfaringer, der kan 

anvendes, når en ny politik skal vedtages. 

For et fremtidigt sigte kan evalueringen tage stilling til dels om indholdet i politikken er 

nået, og dels om formen på politikken har været den rigtige. Relevante spørgsmål kunne 

være: 

- Er målsætningen om en folkeoplysning der er tilgængelig, inkluderende, 

udviklende, synlig og samarbejdende nået? Har målsætningen været for 

omfattende, for snæver, tilstrækkelig?

- Er de tre handlingsspor realiseret? Er de tre handlingsspor stadig aktuelle i dag, 

som de var, da politikken blev vedtaget?

- Er indsatserne i politikken tydelige og realiserbare? Har antallet af indsatser 

været tilstrækkelige, for få, for mange for at sikre en politik, som er 

handlingsorienteret og brugbar?

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget evaluerer politikken.

Tidligere beslutninger:
     

Beslutninger:
Udvalget evaluerede politikken.

Bilag

- Folkeoplysningspolitik 2013-2016 (1288829 - EMN-2016-00701)
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2 (Åben) Samarbejdsaftale mellem paraplyorganisationerne og Kultur- og 
Fritidsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00709

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Jævnfør tilskudsmodellen på det folkeoplysende område, overfører Kultur- og 

Fritidsudvalget hvert budgetår midler fra Folkeoplysningsudvalgets ramme til de to 

paraplyorganisationer, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket, til 

udførsel af en række opgaver. 

Opgaverne er af forskellig art og størrelse, og administrationen foreslår i samråd med de 

to paraplyorganisationer, at der laves en skriftlig samarbejdsaftale om opgaverne.  

Frederikshavns Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket laver hvert et udkast til en 

samarbejdsaftale, som sendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og til 

orientering i Folkeoplysningsudvalget. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen om 

en samarbejdsaftale til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orientering er taget til efterretning.

Bilag
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3 (Åben) dvælgelse af repræsentant til at sidde i komitéen for DGI prisen 
Årets Ungleder
Sags ID: EMN-2016-00698

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med Godt Gået prisen 2015 uddeles for første gang også DGI’s Ungleder 

pris. Prismodtageren skal være under 18, særlig engageret i foreningslivet og have vist 

vilje til at dygtiggøre sig i foreningslivet. Med prisen følger en check på 2.500 kr. samt 

muligheden for at blive hele Nordjyllands ungleder.

Vinderen af årets ungleder bestemmes af en komite bestående af en repræsentant fra 

DGI Nordjylland og en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn 

Kommune. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget vedtager, hvem der 

skal repræsentere Folkeoplysningsudvalget i komiteen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Else Schaltz repræsenterer Folkeoplysningsudvalget.

Bilag
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4 (Åben) Fællesskab for alle - økonomisk hjælp til kontingentbetaling
Sags ID: EMN-2015-50163

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget foreslog på møde den 2. november 2015, at der oprettes en 

ordning, der skal få flere børn og unge i udsatte positioner til at deltage i 

foreningsaktiviteter. 

Efter servicelovens §11 stk 6 kan kommunalbestyrelsen som led i det forebyggende 

arbejde tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for 

særlig støtte. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv rammerne for tildeling af støtte. 

Ordningens centrale element er kontingentdublering – forstået ved at Frederikshavn 

Kommune og en forening bidrager ligeligt til betaling af et medlemskontingent.

Den oprindelige tanke var en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler kontingent for 

et barn, og foreningen betaler kontingent for et andet barn. Administrationen vurderer, at 

denne model vil blive tung at administrere, idet den vil kræve en kontrol af, hvordan og 

hvorvidt modellen finder sted. 

Dernæst forudsætter modellen, at der altid findes et lige antal medlemmer i foreningen, 

som er i målgruppe for ordningen. Det er en faktor, der er for usikker at tilrettelægge 

efter. 

Administrationen foreslår i stedet en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler 

halvdelen af et medlemskontingent, mens foreningen finansierer den anden halvdel. 

Ordningen er udelukkende målrettet folkeoplysende foreninger og musikskolen i 

Frederikshavn Kommune. 

Målgruppen er børn og unge fra 5-17 år, som af sociale eller adfærdsmæssige årsager 

(fx ensomhed, mobning, isolation) ikke deltager i foreningsaktiviteter. 

Styregruppen bag pulsskolen får en central rolle i bevilling af kontingentbetaling, da 

gruppen allerede har kontakt til børn og unge, som er i målgruppe for ordningen. Et barn i 

pulsskolen kan med ordningen udøve den aktivitet, som barnet har stiftet bekendtskab 

med i pulsskolen, efter pulsskolen er ovre. Det skal sikre en kontinuitet for barnet. 
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Foreninger og musikskolen kan indstille medlemmer til ordningen ved kontakt til 

styregruppen. 

Ordningen finansieres af puljen for børn med specielle problemer. Der afsættes 15.000 

kr. til formålet.

Et medlemskontingent i en folkeoplysende forening og hos musikskolen varierer fra 500 

kr. op til 1300 kr. pr. år. Det svarer til 11-30 kontingenter, og med dublering vil 22 til 60 

børn få betalt deres kontingent med ordningen. 

Styregruppen bliver ligeledes klædt på, så den kan formidle og hjælpe omkring andre 

tilsvarende ordninger: i musikskolen kan børn af økonomiske årsager få friplads, hos 

Dansk Flygtningnævn kan børn med forældre på den lave integrationsydelse få betalt 

kontingent og hos DIF kan udsatte børn og unge også få betalt kontingent. Dette skal 

sikre, at der ikke sker overlap.

De børn og unge, som får betalt deres kontingent med ordningen, sidestilles med andre 

medlemmer, og de kan derfor medregnes i den årlige tilskudsberegning for de 

folkeoplysende foreninger og musikskolen. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

1. udvalget vedtager oplægget til ordningen

2. ordningen evalueres ved udgangen af 2016

3. oplægget sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget og Integrationsudvalget

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Taget til orientering. 

Udvalget gør opmærksom på, at ordningen ikke understøttes af tilskudsordningen.

Bilag



Folkeoplysningsudvalget - 31-03-2016 17:00 Side 8 af 10

5 (Åben) Seneste godkendte folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2016-00676

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Udvalget præsenteres for de senest godkendte folkeoplysende foreninger:

1. Foreningen Ånd og Sjæl

Foreningen tilbyder kurser, foredrag og undervisning med udgangspunkt i en 

spirituel retning med kristne rødder. Foreningen er godkendt til lokaleanvisning. 

2. Foreningen Vildbasserne

Foreningens formål er at samle børn og unge til diverse kulturelle aktiviteter samt 

styrke det sociale netværk. Foreningen er godkendt til lokaleanvisning og tilskud 

under folkeoplysningsloven. Foreningen har fået udbetalt 9.608 kr. i anslået 

årsværk for 2016. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orientering er taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Orientering fra Center for Kultur og Fritid
Sags ID: EMN-2016-00221

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
1. Overrækkelse og udvælgelse af priser til Godt Gået prisfesten

2. Tidspunkt for fællesmødet med Kultur- og Fritidsudvalget samt Distriktsudvalget

3. Deltagelse af DGI til næste møde

4. Invitationer

5. Opfølgning på ’synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder” 

6. Status fra arbejdsgruppe til gennemgang af aftenskoleområdet

7. Status på haltilskudsmodel

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orientering er taget til efterretning.

Bilag
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Folkeoplysningspolitik 2013-2016



Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal 
have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter 
og fællesskaber, der er inkluderende, øger 
den mentale og fysiske sundhed, fremmer 
oplevelsen af medborgerskab og forståelsen 
af at leve i et demokratisk samfund.



Målsætninger

Frederikshavn Kommune 
ønsker, at folkeoplysnin-
gen er:

Tilgængelig
Frederikshavn Kommune 
ønsker at gøre det endnu 
nemmere at drive folke-
oplysende foreningsarbej-
de. Det kan ske gennem at 
smidiggøre regler, udvikle 
nye organiseringsformer 
og anvende ny teknologi.

Inkluderende
Der skal arbejdes for en 
større bevidsthed hos bor-
gerne om, at det folkeoply-
sende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det 
at være samfundsborger 
i Danmark, det at deltage 
og føle sig inkluderet.

Udviklende
Vi vil skabe bevægelse i 
det folkeoplysende mod 
endnu større grad af 
egenansvar for udvikling af 
området, for organisatorisk 
fleksibilitet og mere selvle-
delse.

Synlig
Kommunen vil understøtte 
læringsmiljøer i det fol-
keoplysende, der sikrer 
videndeling blandt forenin-
ger og organisationer – og 
skaber synlighed i lokal-
området om de folkeoply-
sende aktiviteter.

Samarbejdende
Sikre sammenhæng til 
andre politikområder, for 
at sikre medejerskab hos 
flere, tilbyde samarbejde 
og udviklingsfællesskaber 
med relevante partnere. 
Her kan eksempelvis næv-
nes hadicap-, ældre-, børn 
og unge- og det sociale 
område. 

Lovgivningen
Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendt-
gørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251.

I Frederikshavn Kommune er der 250 foreninger (ud af i alt 430 for-
eninger), der er registreret som folkeoplysende, og som derfor mod-
tager tilskud og benytter kommunale- eller støttede, private lokaler.

Foreninger, under folkeoplysningen, der har krav på tilskud og loka-
ler, skal godkendes af kommunen.

Økonomi
Den samlede driftøkonomi på området er i 2013 bugetteret til 
29 mio kr. 



Folkeoplysning for alle

Folkeoplysningen er en del af den danske kultur og demokratiske arv. 
Den er et fællesskab og et redskab. 

* Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, erfarin-
ger og synspunkter

* Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og påvirke 
eget- og andres liv. 

Enhver forening, der lever op til folkeoplysningens grundlag, kan blive 
godkendt som tilskudsberretiget. Uanset aktivitetens art. Det er for-
eningens grundlag, der er vigtig: 

At man som forening tager det folkeoplysende alvorligt, hvilket betyder, 
at foreningen sikrer et åbent, inkluderende og dialogorienteret fælles-
skab for alle, hvor deltagerne er aktive medskabere og i læring.

Det folkeoplysende arbejde skal fortsat bidrage til aktiv deltagelse, 
frivilligindsats, livslang læring og kompetenceudvikling. Og det skal 
ske ved, at Frederikshavn Kommune, frivilliglivet, det folkeoplysende 
område og relevante interessenter i fællesskab sikrer de bedst mulige 
rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervis-
ning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter.

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.



Det skal ske ved:

* Nedsættelse af §35 stk. 2 udvalg / Folkeoplysningsud-
valg (foreningssammensat høringsorgan for folkeop-
lysningen)

* En udvidelse af §35 stk. 2 udvalgets opgaver til også 
at omfatte design og gennemførelse af udviklingsop-
gaver 

* Udvalget er høringspart ved alle offentlige byggerier 
og anlægsaktiviteter

* Indgåelse af kontrakt med paraplyorganisationerne 
om igangsættelse af aktiviteter, der fremtidssikrer det 
folkeoplysende område gennem videndeling og synlig-
hed.

* Udfordre de kommunale kulturhuse, idrætsanlæg/ople-
velsescentre og kulturinstitutioner på at skabe rum og 
miljøer for det frie foreningsliv, der understøtter folke-
oplysningspolitikkens målsætninger og spor.

* Skabe dialog om partnerskaber mellem frivilliglivet, 
kommunens kultur-, skole-, ældre-, unge-, handicap-, 
socialinstitutioner og eksterne aktører

* Foreningslivet skal forpligte sig på at inkludere alle 
aldersgrupper.

Prioriterede spor

Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere tre spor for 
det folkeoplysende område, der skal understøtte politikkens 
målsætninger og føre videre til konkrete handlinger:

1. Anerkende det folkeoplysende område
2. Skabe endnu større grad af inklusion af nye målgrupper
3. Oprette en udviklingspulje





1. Anerkendelse

Frivilliglivet er en uvurderligt ressource i det danske 
samfund. Det er et primært ikke-institutionelt felt, hvor 
mennesker kommer af fri vilje for at mødes og udvikle 
sig. Det skal vi værne om og sætte pris på.

Frederikshavn Kommune ønsker at fremhæve det folke-
oplysende, den frivillige og de foreninger, der hver dag 
yder en indsats. En indsats, der er med til at sikre det fol-
keoplysende område beståen og inklusion af mennesker. 

Det skal ske ved:

Udvikling af anledninger til at anerkende det folkeoply-
sende. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem Kul-
tur- og Fritidsudvalget og det folkeoplysende foreningsliv. 
Aktiviteter kan fx være:

* Folkefesten”, der er en showcase for folkeoplysningen 
og frivilligheden. Den afholdes hvert andet år

* Severin Prisen”, der uddeles til bemærkelsesværdige 
aktiviteter og mennesker. Prisen uddeles  ifm. “Folke-
festen”

* Buketten”, der uddeles ad hoc til mennesker/forenin-
ger, der har fortjent en skulderklap i dagligdagen





2. Inklusion

Ligesom alt andet, så er det folkeoplysende område 
levende og i konstant forandring. Nye muligheder op-
står og nye målgrupper kommer til - som eksempelvis 
de selvorganiserede grupper. De er ikke som det første 
optaget af at danne en forening. De mødes bare for at 
dyrke det, de brænder for. Og de gør det, når de kan og 
uden de bindinger, som en vedtægt, en forening og en 
økonomi giver.

Frederikshavn kommune ser et potentiale i det selvor-
ganiserede og andre “ikke så synlige” målgrupper. Et 
potentiale, der har betydning for folkesundheden - fysisk 
og mentalt - og specifikt er til gavn for det folkeoplysende 
foreningsliv i form af nye potentielle søsterorganisatio-
ner, nye medlemmer og nye typer aktiviteter.

Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at der kommer 
et fokus på inklusion af nye målgrupper, og specifikt de 
selvorganiserede grupper og deres potentiale.

Det skal ske ved:

* Inklusion af nye målgrupper i det etablerede forenings-
liv

* Åbenhed overfor tilskud til aktiviteter for nye målgrup-
per og nye organisationsformer

* Fokus på areal- og lokaleanvendelse til nye aktiviteter 
og målgrupper, når kommunen bygger og renoverer

* Udarbejdelse af ny lokaleprioritering, der blandt andet 
tilgodeser foreninger i vækst og med stort medlemspo-
tentiale





3. Udviklingspulje

En udviklingspulje skal støtte udviklingen af det folke-
oplysende område i Frederikshavn Kommune.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og oplysnings-
forbund - samt af grupper, der ikke traditionelt ses som 
en del af det folkeoplysende - og som idag ikke får får 
tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Frederikshavn Kommune ønsker 

* at identificere og igangsætte endnu flere aktiviteter, 
der ligger i randområdet af det traditionelt folkeoply-
sende, for at endnu flere borgere får del i midler og 
muligheder - og får berøring med de grundlæggende 
værdier i folkeoplysningen.

* at motivere til mere læring og ledelse i det folkeoply-
sende, gennem uddannelse af instruktører og ledere

* at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer og 
netværk, der er med til at styrke det folkeoplysende 
fremadrettet

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende formål:

* Projektet skal forny det folkeoplysende område

* Projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden

* Der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds



Afslutning

Frederikshavn Kommunes 
folkeoplysningspolitik er 
vedtaget og offentliggjort 
i 2013 og gælder frem til 
2016.

Politikken er et arbejdsred-
skab, der sætter retningen 
for det daglige samarbejde 
mellem alle aktører i det 
folkeoplysende område.

Politikken er en vision, om 
at skabe og understøtte et 
levende, varieret og vær-
difuldt udbud af folkeoply-
sende aktiviteter for kom-
munens borgere.

Politikken og dens hand-
lingskatalog (et tillæg til 
politikken) er et levende 
og dynamisk redskab, der 
fremad skal fastholde det 
gode samarbejde mellem 
kommune og alle aktører 
på folkeoplysningsområ-
det.

Processen, der ligger til 
grund for denne politik og 
dens handlingskatalog, 
kan ses på: www.dinpolitik.
blogspot.com

Frederikshavn Kommune
Maj 2013
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