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Folkeoplysningspolitik i Struer Kommune 
 

 Efter Folkeoplysningslovens § 34 vedtager og offentliggør kommunen en politik for den 

folkeoplysende virksomhed, som skal angive følgende: 

 

1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det  

frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

 

2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer. 

 

3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og 

selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for 

det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 3. 

 

4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder 

muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 

19, stk. 3. 

 

5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre 

tilgrænsende aktiviteter. 

 

6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i 

kommunen, jf. § 35, stk. 1. 

 

Struer Kommunes hidtidige folkeoplysningspolitik er fra 2012, hvor der sideløbende har været 

en Fritids- og Idrætspolitik fra 2009.  

 

Fritids- og Idrætspolitikken fra 2009 ophører hermed, og vil fremadrettet være omfattet 

folkeoplysningspolitikken.  

 

Folkeoplysningspolitikken er revideret i 2015. 
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Vision for folkeoplysningsområdet 
 

Visionen i kommunens Folkeoplysningspolitik er at skabe sammenhængskraft, udvikling og 

identitet i lokalsamfundet i Struer Kommune.  

 

Derfor 

 skal der fokus på, at fællesskab gør stærkt 

 skal fritidsliv for alle prioriteres 

 skal der være vilje til at udvikle talent gennem bredden 

 skal der skabes engagement og frivillighed 

 skal der sikres moderne og tidssvarende faciliteter  

 

Mission 
Visionen vil vi opfylde gennem:  

 

Fællesskab gør stærk! 

Fundamentet for den fritids- og idrætslige identitet i Struer Kommune er, at fællesskab og 

samarbejde gør stærk. 

 

Mål for identitet gennem fællesskab og samarbejde 

 et samarbejdende foreningsliv på tværs af foreningerne 

 synliggørelse og styrkelse af tilskud 

 åbenhed og indblik 

 bringe flere gode historier 

 stolthed over det fællesskab vi indgår i  

 

Det vil vi opnå ved (nyt afsnit) 

 at samle aktiviteter hvor det er hensigtsmæssigt og giver mening – også på tværs af 

aktivitets- og undervisningstilbud.  

 bedre, og eventuel fælles markedsføring af kommunens mange fritidsaktiviteter. 

 

 

Fritidsliv for alle! 

 

Mål for udvikling af fritidsliv for alle 

 tilbud til alle aldersgrupper 

 aktiviteter/samspil på tværs af alle aldersgrupper 

 skabe situationer, hvor vi kan inspireres af andre 

 dyrke interesser med andre 
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 målrettede aktiviteter til grupper med særlige behov 

 målrettede aktiviteter til grupper med sociale udfordringer  

 styrkelse af integrationen af nydanskere i det bestående foreningsliv 

 samspil mellem foreningslivet og de, der dyrker fritidsaktiviteter uden for det etablerede 

foreningsliv 

 pay and play i vores centerfaciliteter 

 

Det vil vi opnå ved  

 integrationen styrkes ved at foreninger og aftenskoler kommer til dem, i stedet for 

omvendt 

 i samarbejde med ældre og handicapområdet at styrke muligheder for aktivitet, og dermed 

styrke livskvaliteten 

 positivt indgå i udvikling af de nye trends, og herunder pay and play i vores 

centerfaciliteter. 

 

Talentudvikling gennem bredden! 
 

Mål for styrkelse af talentudvikling 

 fremme talentudvikling gennem samarbejde mellem foreningsliv, erhvervsliv, 

uddannelsesinstitutioner og Struer Kommune 

 sikre at bredden er fundamentet for talentudvikling 

 udvikling af kompetence for udøvere og ledere 

 koordination, fællesskab og inspiration foreningerne imellem 

 stolthed  

 talenter starter i det små, og bliver inspirationskilde for andre 

 

Det vil vi opnå ved   

 sikre rummelighed i foreningslivet, uden at talentudviklingen bliver på bekostning af 

bredden. 

 

Engagement og frivillighed! 

 

Mål for fremme af frivillighed og engagement 

 værne om engagement og frivillighed, som er grundlaget for alt foreningsliv 

 gennem demokratisk opbygning skabe lokalt engagement – forankring og grokraft 

 anerkendelse af de frivilliges arbejde og engagement 

 respekt for ildsjælene 

 fremme identitetsfølelsen i lokalsamfundet 

 skabe tilhørsforhold 

 skabe nye måder at fungere som frivillig på – for alle andre 

 understøtte de frivillige og ildsjælene på de frivilliges præmisser 
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Det vil vi opnå ved  

 større fokus på frivilligheden 

 medvirke til større integration af nydanskere i de bestående fritidsaktiviteter 

 

 

Moderne og tidssvarende faciliteter 

 

Mål for udvikling af fritids- og idrætslivets faciliteter 

 vilje til løbende at udbygge og udvikle tidssvarende, fremtidssikrede og multifunktionelle 

faciliteter til organiserede og ikke organiserede udøvere 

 appellere til leg og udfoldelse 

 fleksibilitet og omstillingsparathed 

 åbenhed i såvel byrum som natur 

 samlingssteder på tværs af alder, nationalitet, foreningsaktiviteter – dannelse af 

midtpunkter 

 styrke og udbygge kraftcenter på fritids- og idrætsområdet 

 faciliteter til den voksende gadeidræt (nyt punkt)  

 medvirke til at sikre sunde kostvaner i idrætsfaciliteterne (nyt punkt)  

 

Det vil vi opnå ved   

 i samarbejde med brugerne sikre og udvikle idrætshallerne, til centre med alle aktivitets og 

undervisningsformer. 

 der udarbejdes masterplaner der kan danne grundlag for udvikling af centerfaciliteter. 

 

Organisering 
 
Folkeoplysningsområdets opgaver, i forhold til Folkeoplysningsloven, er omfattet af kultur- og 

fritidsudvalgets fagområde, som herudover blandt andet omfatter: 

 

 idræts- og svømmehaller, herunder samarbejdet med selvejende institutioner  

 benyttelse af egne, lejede, og kommunale klub- og træningsfaciliteter. 

 

 

For at opnå den størst mulige dialog med områdets mange foreninger, er der dannet 3 samråd 

som repræsenterer hele folkeoplysningsområdet, jf. Folkeoplysningslovens § 35: 

 

 Idrætsforbundet 

 Samrådet for ikke-idrætslige foreninger 

 Aftenskolesamrådet 

 

Kultur- og fritidsudvalget har gennem dialogen med disse samråds repræsentanter, fra de 

folkeoplysende foreninger og aftenskoler, en forventning om at blive bekendt med de ønsker 

og behov, der gør sig gældende i det daglige arbejde.  
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De 3 samråds opgaver er beskrevet i vedtægter/aftaler og omfatter blandt andet følgende: 

  

 fremme og udvikle medlemsforeningernes aktivitetsmuligheder i kommunen 

 styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne 

 varetage medlemsforeningernes interesser over for offentlige myndigheder, og andre 

samarbejdspartnere 

 være høringsorgan for medlemsforeningerne i forbindelse med Struer Kommunes 

budgetarbejde 

 være høringsorgan for alle væsentlige henvendelse fra medlemsforeningerne 

 være høringsorgan i forbindelse med etablering af faciliteter og lignende 

 være høringsorgan ved større ombygninger af eksisterende faciliteter 

 varetage forskellige opgaver ifølge aftale med Struer Kommune 

 

Herudover er der uddelegeret økonomiske midler til ”øvrige tilskud” til Idrætsforbundet og 

Samrådet for ikke-idrætslige foreninger. 
  

 

 

 

Tilskudspolitik 

 

Folkeoplysningspolitikken fastsætter de overordnede mål for området, mens tilskudsreglerne, 

for så vel de generelle tilskud, som ekstraordinære tilskud, fremgår af ”Regler for tilskud til 

den folkeoplysende virksomhed i Struer Kommune”.  

 

Udover det der fremgår af ”Regler for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Struer 

Kommune”, er der udarbejdet detaljerede regler for følgende: 

 

 regler for tilskud til voksenundervisning 

 regler for tilskud til ungdomsklubber 

 regler for afregning af udgifter, ved foreningers leje af idrætshaller i Struer Kommune 

 

Herudover er der afsat pulje- og udviklingsmidler, som overordnet er beskrevet under den 

økonomiske ramme.  

 

Der vil løbende være mulighed for tilrettelse af reglerne, indenfor de enkelte tilskudsformer, 

under hensyntagen til folkeoplysningspolitikkens overordnede mål.  

 

 

Økonomisk ramme 

 

I forbindelse med kommunens budgetlægning, fastsættes taksterne og de økonomiske 

rammer, for opretholdelse af de lokalt fastsatte tilskudsregler på området. 

 

Udover at der afsættes de nødvendige midler til generelle tilskud på området, afsættes der 

forskellige puljemidler og herunder udviklingsmidler. En del af puljemidlerne til ”Øvrige tilskud” 

er udlagt til Struer Idrætsforbund og Samrådet for ikke-idrætslige foreninger.  

 

Der er kun i enkelte tilfælde fastsat nærmere regler for puljemidlerne, eller formalier omkring 

udarbejdelse af ansøgninger m.v.. Kultur- og fritidsudvalget lægger vægt på, at man ønsker 

mulighed for vurdering af de konkrete ønsker, uden at der på forhånd er fastsat 

afgrænsninger. 
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 anlægstilskud i forbindelse med klubhusbyggeri, etablering af nye anlæg, forbedringer af 

faciliteter og lignende 

 øvrige tilskud til afhjælpning af mindre forhold/ønsker 

 individuel støtte til talentudvikling blandt idrætsudøvere  

 pulje til udvikling på folkeoplysningsområdet ved støtte til nye initiativer, udviklingsarbejde 

og virksomhed af tværgående karakter 

 pulje til underskudsgarantier i forbindelse med større kultur- og musikarrangementer. 

 

De nærmere regler og ansøgningsprocedurer herfor fremgår, af ”Regler for tilskud til den 

folkeoplysende virksomhed i Struer Kommune”.  

 

Den økonomiske ramme udgør følgende hovedpunkter: 

 

 Fælles formål 

1. Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter 

2. Øvrige ekstraordinære tilskud 

3. Udviklingspulje 

4. Drift af kommunale omklædningsbygninger  

 

 Den folkeoplysende voksenundervisning 

5. Pulje til undervisningstilskud 

6. Pulje til fælles annoncering 

7. Mellem kommunale betalinger  

 

 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

8. Aktivitetstilskud  

9. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse 

10. Tilskud til orkestre 

11. Lokaletilskud  

 Egne og lejede lokaler 

 Hallejetilskud 

12. Gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter 

13. Tilskud til handicapsvømning 

14. Tilskud til folkeoplysende ungdomsklubber 

 

 

Rammebudgettet fastsættes, i forbindelse med den årlige fastsættelse af kommunens budget, 

for det efterfølgende år.  

 

 

Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder 

 

Folkeoplysningsområdet indgår aktivt i udvikling af alle fritidsaktiviteter i kommunen, med 

henblik på at sikre bedst mulige aktivitetsmuligheder for alle aldre, interesser, fysiske 

muligheder og tidens trends uanset kulturelle og sociale baggrunde. 

  

Der vil derfor være opmærksomhed på andre politikområders visioner og mål, i forhold til 

folkeoplysningsområdet, og herunder ikke mindst: 

 

 handicappolitikken 

 kulturpolitikken  

 sundhedspolitikken 

 ungdomspolitikken 

 ældrepolitikken 
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Der forventes samspil mellem folkeoplysningsområdet og andre aktørers tilbud på området. 

Herunder f.eks. biblioteket, VUC, og kommercielle aktører på området.  

 

Der sikres størst mulig nytteværdi, af såvel direkte som indirekte kommunalt finansierede 

udgifter på folkeoplysningsområdet.  

 

 

Partnerskab 

 

De folkeoplysende aktiviteter og undervisning, kan indgå i samarbejder og partnerskaber med 

kommunale tilbud, og tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen.  

 

Aktørerne på området opfordres til at være opmærksomme på mulige partnerskaber, som kan 

bidrage til det bedst mulige udbud af aktiviteter og undervisning i Struer Kommune. 

 

 

Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed 

 

Der er fokus på den tiltagende kommercialisering af fritidsaktiviteter, og afgrænsning af disse 

aktiviteter, i forhold til tilskudspolitikkerne på folkeoplysningsområdet.  

 

Der opfordres til dialog mellem aktører med henblik på understøttelse og supplering af de 

mange tilbud på området, således at udbuddet bliver så mangfoldigt og varieret som muligt til  

gavn for alle borgere. 
 

 

 

Evaluering 

 

Folkeoplysningspolitikken evalueres i starten af 2018, således at der kan påbegyndes 

drøftelser med brugerne på blandt andet årlige repræsentantskabsmøder, som holdes i foråret. 

 

I evalueringen indgår blandt andet følgende forhold: 

1. Sammenhæng med kulturpolitikken 

2. Sammenhæng med andre relevante politikker, som f.eks. handicappolitikken og 

sundhedspolitikken.  

   

 

 

Politikkens udarbejdelse 

 

Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet på baggrund af reglerne i Folkeoplysningsloven.  

 

Politikken betragtes som en overordnet politik på området, som danner udgangspunkt for 

mere konkrete regelsæt for tilskud med videre på området.  

 

Arbejdsgruppens sammensætning ved revisionen i 2015: 

 

 Jørgen Jacobsen, Struer Idrætsforbund 

 Peter Simonsen, Samrådet for ikke-idrætslige foreninger 

 Flemming Å. Karlsen, Samrådet for ikke-idrætslige foreninger 
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 Nanna Bjerrum, Aftenskolesamrådet 

 Christian Eilskov, repræsenterende idrætshallerne  

 Kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen (formand) 

 

Brugerinddragelsen ved udarbejdelse af forslaget til Folkeoplysningspolitikken, anses for 

opfyldt ved de 3 samråds deltagelse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 


