Proces- og tidsplan for ny Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024

Forslag til proces og tidsplan:
Seks faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planlægning
En visions- og strategifase
En dialogfase
En skriveproces – incl. aftaler om fotos, lay-out og tryk
Første behandling
En slutfase, opsamling og vedtagelse

1. Planlægning
Godkendelse af ny proces- og tidsplan for ny Kultur- og fritidspolitik for 2020-2024.
2. En visions- og strategifase
PKU fokuserer på egne visioner, ideer, forslag og ønsker. Afsæt er tre trædesten der skal munde ud i fælles
kurs.
1) SWOT analysen på Kulturkonferencen i november 2018.
2) Hovedresultater fra Kultur- og fritidsvane undersøgelsen.
3) Tendenser fra fx KL og andre kommuner om ”hvad rør sig?”
Administrationen laver oplæg til diskussion og baggrundsmaterialet er gammel politik, handleplaner, ny
planstrateg, hvis elementer relaterer til kultur- og fritidsområdet mv. Output af diskussionen samles i et
notat. Med udgangspunkt i dette kan dialogfasen sættes i gang.
3. En dialogfase
Dialogfasen opdeles i flere spor. Både målgrupper og metoder til at inddrage. Spørgsmål til fasen: Hvad
fungerer godt? Hvad kan vi være særlig stolte af? Hvad vil være iorden at nedtone? Hvad drømmer vi om?
Hvad kan vi gøre bedre? Hvad kan forbedres? Hvad var en god kulturoplevelse? Og hvad var en god
idrætsoplevelse? Efter dialogfasen gøres der status for Plan- og Kulturudvalget.
Dialogmøder med følgende grupper:





Rådgivende udvalg - Folkeoplysningsudvalget, Billedkunstrådet, Frivilligt Samråd.
Kultur- og idrætsforeninger
Virksomheder mv. – Handels & Erhvervsforeninger.
Andre aktører end foreninger – borgerforeninger, forsamlingshuse mv.







En samtalerunde (interviews) med lederne af vores kultur- og fritidsinstitutioner (biografer,
arkivet, museum, svømmehaller, kulturhuse, hallerne, musikskole, regionale billedskole, biblioteker
mv)
Andre Centre, som vi naturligt samarbejder med (Børn, Unge, Sundhed, Plan, Natur, Ejendomme
mv.)
Unge- og ældreinddragelse (Gymnasium, ungdomsskole, folkeskoler, fælles elevråd, Ældre Sagen,
Æblehaven mv.)
Sociale medier – målrettet borgere (Facebook - borgerpanel) et spørgsmål ad gangen i en aftalt
periode.

4. Skriveproces
Information fra dialogmøderne, PKU, Frivilligt Samråd og FOU samles i en liste – der skal pege i retning af et
første udkast til en kultur- og fritidspolitik.
5. Første behandling
Første udkast behandles på Plan- og Kulturudvalget den 29. Oktober 2019. Udkastet præsenteres på
Kulturkonferencen.
6. Slutfase og opsamling
Efter Kulturkonference i Faxe Kommune i 2019 opsamles input fra konferencen og andre øvrige input fra
fagudvalg (Frivilligt Samråd, Billedkunstråd mv). Endeligt udkast til ny kultur- og fritidspolitik formuleres.
Endeligt udkast til ny Kultur- og fritidspolitik behandles på Plan- og Kulturudvalgets møde den 26.
november 2019.
Evt. høringsrunde i december 2019 / januar 2020.
Endelig godkendelse i Byrådet i februar 2020.
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