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Denne oversigt indeholder alle høringssvar, der er modtaget i høringsperioden frem til 25. februar 2020 vedr. ny 

kultur- og fritidspolitik 2020-2024 

 

Følgende udvalg og råd er blevet spurgt: Folkeoplysningsudvalget, Frivilligt Samråd, Børn & Læringsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, 

Socialudvalget, Teknik & Miljøudvalget, Udsatterådet, Handicaprådet, Billedkunstrådet og Ældrerådet. 

Administrationen har ikke redigeret i høringssvarende dvs. de her findes i deres fulde tekst.  

Administrationen har i alt modtaget 10 høringssvar. 

Herefter følger høringssvarene i følgende rækkefølge - stående udvalg, dernæst råd og nævn. 
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Indsendt af Høringssvar Administrationens 

bemærkninger: 

 

Børn & 

Læringsudvalget 

 

Børn & Læringsudvalget anerkender, at der er visioner på kultur- og 

fritidsområdet for Faxe Kommunes borgere. Udvalget hæfter sig særligt ved, 

at der er en ambition om at der skabes netværk og fællesnævnere mellem 

kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne mv. 

 

Vi ser, at der er en fin sammenhæng mellem de lovmæssige krav fra 

henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven mht. krav om at øget 

samarbejde med det omkringliggende samfund. 

 

Åben skole, herunder formidling af naturforståelser og oplevelser er med til: 

 

 At åbne verden for børn og unge 

At styrke lysten til at arbejde med bæredygtige løsninger 

At åbne den kommende generations øjne for nye perspektiver 

 

Vi ser frem til at deltage i det fremtidige arbejde med at omsætte 

politikken til konkrete indsatser, aktiviteter og i fællesskab skabe nye og 

attraktive løsninger på hele kultur- og fritidsområdet. 

 

 
 
 

Senior & 

Sundheds- 

udvalget 

 

Senior & Sundhedsudvalget mener den nye kulturpolitik er en flot og  

ambitiøs politik, der er skrevet i en indbydende og rigtig fin tone.  

 

Dog er der enkelte steder, hvor den sprogligt kan give negative associationer.  

Fx i første sætning på side 2 og 3 – ”rammer man Faxe Kommune”. Måske kan 

der findes et andet ord end ”rammer”?  

 

Sætningen i 2. afsnit på side 4, hvor der står: ”det foretrukne sted at fede den 

for velhavende københavnere”. Ordene ”fede den” og ”velhavende 

københavnere” kan virke negative.  

 

Afsnit 4 på side 4 indledes med ”Om lidt begynder et nyt årti”. Kan med fordel 

ændres, da det nye årti er startet og politikken løber fra 2020.  

 

 

Afsnit 1 på side 5, 3. punkt, hvor der står: ”Udnytter de fysiske mødesteder til 

 

 

 

Noteret – teksten er 

ændret i politikken   
 
 

Noteret – teksten er 

ændret i politikken   
 
 

Noteret – teksten er 

ændret i politikken   
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fortsat udvikling af nye mødestedsformer, skabe liv og samarbejde for børn og 

unge md andre aktører. Her kan med fordel tilføjes […]for børn, unge og 

seniorer […].  

 

Politikkens afsnit er skrevet bredt til hele befolkningen og det finder vi rigtig 

godt. Dog fokuserer politikkens sidste afsnit på side 10 meget specifikt på 

børn, hvorved vi kommer til at mangle, at andre målgrupper nævnes, som fx 

de ældre. Udover disse mindre detaljer, bakker Senior & Sundhedsudvalget 

fuldt op om politikken og ser frem til at følge handlingsanvisninger og 

implementeringen i de kommende år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteret – tilføjet til teksten 

i politikken 
 
 

Socialudvalget 

 

Socialudvalget anerkender, at visionerne for kultur- og fritidspolikken er med til 

at skabe glæde, velfærd og er kilde til både dialog, refleksion og 

almendannelse for kommunens borgere. 

 

Visionen lægger særligt op til, at der er god plads og en stor mangfoldighed 

af foreningstilbud, begivenheder og oplevelser. Det ses særligt positivt i 

forhold til udsatte borgere og borgere med handicap, hvor et aktivt kultur- og 

fritidsliv kan bidrage til sunde og trygge fællesskaber for alle.  

 

At indgå i fællesskaber er nemlig vigtigt – det betyder, at vi som mennesker 

lærer af hinanden, tager ansvar over for andre, får anerkendelse og tillid fra 

andre. Ved at invitere socialt udsatte borgere endnu mere inden for i 

fællesskaber i kultur- og fritidslivet, skabes der rum til, at man kan give, 

arrangere og tage ansvar som menneske. 

 

Det kan f.eks. ske ved at lægge vægt på, at der bygges bro mellem de 

udsatte borgere og kultur-, idræts- og fritidslivet både i forhold til aktiviteter, 

mødesteder og fællesarrangementer. Det handler især om lige adgang for 

alle og at sikre en enkel og tilgængelig information om foreninger, 

kulturinstitutioner, oplevelser mv. for den brede målgruppe. 

 

Vi henviser desuden til, at kultur- og fritidspolitikken læner sig op af den 

kommende handicappolitik 2020 med en særlig opmærksomhed på 

punkterne under ”Netværk og fællesskaber”, hvor vi i Faxe 

Kommune vil: 

 

Understøtte at alle har lige adgang og kan bidrage til fællesskabet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteret – ideer til 

handleplanen 
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Understøtte at skabe gode rammer for foreningers mulighed for at inkludere 

borgere med fysisk og psykisk handicap. 

Understøtte de nære, eksisterende netværk med effektive, professionelle 

netværk omkring sig og for den enkelte borger. 

 

Efter planen fremlægges handicappolitikken til endelig godkendelse i Byrådet 

den 6. februar 2020. Vi ser frem til at deltage i det fremtidige arbejde med at 

omsætte politikken til konkrete indsatser, aktiviteter og i fællesskab skabe nye 

og attraktive løsninger på hele kultur- og fritidsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik & 

Miljøudvalget 

 

Teknik- & Miljøudvalget har haft udkast til Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 i 

høring. 

 

Udvalget vil gerne rose Plan & Kulturudvalget for en spændende og 

fremtidsorienteret politik. 

 

Specielt har udvalget med tilfredshed notert sig politikkens store fokus på 

natur, og at der er en direkte sammenhæng til Teknik & Miljøudvalgets egen 

”Strategi for øget adgang til naturoplevelser”.  

 

 

Billedkunstrådet I seneste publikation fra Billedkunstnernes Forbund – Billedkunsten i 

kommunerne potentialer og anbefalinger – refereres der til flere 

undersøgelser, der viser, at de kommunale budgetter på kulturområdet i 

højere grad er investeringer end udgifter.  

Dansk Industri har dokumenteret, at de danske museer bidrager til 

samfundsøkonomien med 4,9 mia. kr. årligt, hvoraf en tredjedel er indirekte 

effekt af museernes aktiviteter – og Dansk Magisterforening tilsvarende, at 

der skabes op mod 33 procents beskæftigelse ud over den direkte 

beskæftigelse inden for museums- og biblioteksbranchen.  

I Aalborg Kommune er det undersøgt, hvor stor en del af de kommunale 

investeringer i kulturinstitutionerne, der faktisk tilbageføres til det offentlige i 

form af skatter og afgifter. Tallet er 90 procent. Endelig viser en større 

undersøgelse gennemført af ugebrevet Mandag Morgen, at befolkningen 

generelt vurderer værdien af kulturtilbud højt bl.a. ved at bidrage til at styrke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

den lokale sammenhængskraft og bidrage til børn og unges dannelse og 

læring.  

Derfor er de kommunale kulturbudgetter i langt højere grad investeringer 

end udgifter.  

Faxe kommunes Billedkunstråd anbefaler således som tidligere, at 

kommunen etablerer mere permanente forhold for billedkunsten og sikrer 

flere billedkunstneriske aktiviteter med afsæt i den professionelle kunst .  

Der mangler i høj grad egnede faciliteter til udstillingsbrug i kommunen, 

hvilket også fremgår af udstillingsoversigten fra kunst- og designgruppen 

SIBIRIEN for årene 2017-2020. Desværre har stedets faciliteter ikke muliggjort 

en acceptable præsentation af kunsten i forhold til gængse 

udstillingsforhold. Der er også behov for en ramme til øvrige kunstaktiviteter 

som undervisning, workshops, performance foredrag mm. Et synligt kunstens 

hus i kommunen, der kunne være borgere i alle aldersgrupper til glæde.  

Også børn og unge er en vigtig målgruppe og et indsatsområde for 

Kulturministeriet i disse år. Børn og unge er fremtidens borgere, og der er 

behov for de bedste betingelser for deres udvikling og læring. Derfor er det 

vigtigt at give dem mulighed for at deltage i kunstneriske og kreative 

processer med professionelt afsæt, så de til fulde kan udvikle og udfolde de 

innovative kompetencer, der bliver brug for i fremtiden i en hastig og 

omskiftelig verden. 

Kultursamarbejdet i Kulturregion Storstrøm har i en årerække bygget på en 

fælles hensigt om at styrke borgernes adgang til kulturlivet og udvikle de 

kulturelle potentialer som et aktiv for borgerne, kulturinstitutioner, kulturaktører 

og det kulturelle vækstlag. I den indsats ser Billedkunstrådet sig som en 

oplagt medspiller , og vi arbejder for at billedkunsten i Faxe Kommune bliver 

langt mere synlig. Det har ventet længe på sig, men der er flere tiltag i  

gang i kommunen, som der er behov for at understøtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteret – 

opmærksomhedspunkt, 

når vi arbejder med 

projekterne 
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Idræt, musik og teater har mere permanente økonomiske rammer og 

lokaleforhold, ligesom de frivillige foreninger tilgodeses og har gode 

udfoldelsesmuligheder. Men man mangler stadig at synliggøre og realisere 

en samlende vision for billedkunsten i kommunen.  

Den vision ville kunne udfoldes i de kommende år, hvis kommunen i højere 

grad prioriterer kunsten i forbindelse med den ny Kultur- og fritidspolitik 2020-

2024. Vi ser således frem til en nærmere dialog herom i den kommende 

periode. 

 

Folkeoplysnings 

udvalget 

For så vidt angår målsætningerne i Visionen, kan FOU tilslutte sig disse, samt at 

dét er områder, hvorpå der løbende skal være fokus. 

 

Vi kunne måske ønske os, at der under punkt 2, 3 og 4 i Visionen bliver tilføjet 

et ”vil”, således at det tydeligt fremgår, at det er dét som Faxe Kommune vil! 

 

Vi vil bidrage til et aktivt og……………. 

Vi vil fortsætte med at udvikle…………… 

Vi vil udvikle nye former…………. 

 

Fortællingen om Faxe Kommune syntes vi rammer godt og har ingen 

kommentarer til dette. 

 

De fem indsatser er der følgende kommentarer til: 

 

1. FÆLLESKAB OG SAMARBEJDE 

FOU foreslår at kommunen kan have en målsætning om, at have fokus på at 

fastholde de 12 – 16 årige i foreningslivet og f.eks. medvirke til samskabelse, 

hvor flere foreninger kan gå sammen, om eksempelvis mindre sportsgrene. 

 

 

 

Noteret – dækker sig ind 

ift. politikken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. FYRTÅRNE OG EVENTS 

 

3. FACILITETER 

Det er FOU´s ønske, at det fortsat er et mål, at der stilles gratis faciliteter til 

rådighed i Faxe Kommune samt, at der fortsat arbejdes på fleksible løsninger 

for så vidt angår faciliteter. 

 

FOU foreslår, at grupper med særlige behov (f.eks. handicappede) og ”Talent 

og Elite” nævnes i politikken, med de særlige krav til faciliteter, som disse 

områder kræver. 

 

4. NATUR 

Ifølge Fritidsvaneundersøgelsen for Faxe Kommune blev aktiviteter i naturen 

nævnt som den vigtigste facilitet for de voksne. På baggrund af 

undersøgelsens resultat, er det FOU´s ønske og håb, at aktiviteter i naturen 

prioriteres fremadrettet. Det kan undersøges hvorvidt der er behov for 

”Naturstationer” dvs. bygninger med toilet, vandhane, luftpumpe, kort over 

områdets sti-system o. l. 

 

5. SYNLIGHED OG KENDSKAB. 

FOU har et forslag/ønske om, at Faxe Kommune igen prioriterer borgermøder i 

alle byområderne i kommunen og eventuelt får det skrevet ind som en del af 

Kultur- og Fritidspolitikken. Det bliver nævnt flere gange under de fem 

indsatsområder, at kommunen skal spille en aktiv rolle i styrkelsen af 

fællesskaberne, samt udvikle nye måder at være sammen på. 

 

Dette mener FOU kan gøres med en god og tæt dialog med byområderne og 

deltagerne i møderne skal være en bred vifte af foreninger fra de 

pågældende områder. Temaerne kan f.eks. være faciliteter, transport og 

samskabelse. 

 

FOU foreslår, at disse møder afholdes hvert andet år. FOU bemærker, at der i 

forslaget til Kultur og Fritidspolitik, ikke er nævnt noget om voksenundervisning 

og aftenskoler – herunder lokaler til undervisning i dagtimerne! 

 

Afslutningsvis er det vores håb og ønske, at den kommende ”Handleplan” vil 

blive meget klar og konkret i lighed med den tidligere handleplan, som var 

knyttet til den forrige Kulturog Fritidspolitik. 

 

 

 

Noteret – 

opmærksomhedspunkt, 

når vi arbejder med 

projekterne 
 
 
 
 
 

 

 

Noteret – 

opmærksomhedspunkt, 

når vi arbejder med 

projekterne 
 
 

Noteret – 

opmærksomhedspunkt, 

når vi arbejder med 

projekterne 

 

 

Noteret – 

opmærksomhedspunkt, 

når vi arbejder med 

projekterne 
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Frivilligt Samråd Rådet anbefaler politikken uden yderligere bemærkninger.  

Handicaprådet 

 

Handicaprådet foreslår at ordet Tilgængelighed indarbejdes, hvor det har en 

naturlig tilstedeværelse- i forslaget f.eks. på side 2 under Vision afsnit der 

begynder med Faxe Kommune er derfor kendetegnet ved osv - indsæt 

"Tilgængelige" foran begivenheder. 

 

Ligeledes ved de 5 punkter nedenfor på samme side -punkt 2 afsluttes med 

"tilgængeligt for alle så vidt det kan lade sig gøre." 

 

punkt 3 side 7  faciliteter under pkt Vedligeholder løbende faciliteterne så de 

er tidssvarende (indsættes) "og tilgængelige for flest mulige". 

 

Noteret – tilføjet til teksten 

i politikken 

 

 

 

 

 

 

Noteret – tilføjet til teksten 

i politikken 

 

Udsatterådet Udsatterådet vil gerne have øget fokus på alternative fællesskaber. 

  

Udsatterådet vil gerne invitere formanden for Folkeoplysningsudvalget, 

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og eventuelt en 

fritidskonsulent til en drøftelse af mulighederne for at understøtte udsattes 

deltagelse i fritidslivet, hvor det kræver betaling.  

 

Ældrerådet ”Ældrerådet finder det fremlagte forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik som et 

vigtigt signal til kommunens nuværende og fremtidige indbyggere, at der er 

muligheder for mange slags udfoldelser, både når der er tale om idræt, fritid 

og kultur.” 
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