
Kultur & fritidspolitikken 2020-2024    
 

Formålet: 
• Med politikken ønsker Byrådet at sætte rammerne og retningen for Faxe Kommunes udvikling de næste 5 år på 

kultur, fritids- og idrætsområdet 

• Med politikken skal der skabes fokus, dynamik og gode betingelser for det kreative liv på hele kultur,- fritids og 
idrætsområdet. Det er ikke lovbestemt for kommunerne, at have en kultur & fritidspolitik. 

• Der udarbejdes en ny politik, hvert 4-5 år - så det passer med at det nye udvalg kommer ind i arbejdet, før der skal 
laves en ny. 

• Arbejdet med politikken er sket via borgermøder, foreningsmøder, råd & nævn, møder med kulturinstitutioner, 
relevante konferencer, seminarer osv. over et år – så det matcher de indsatsområder, der oprindeligt er udviklet i 
samarbejde/fælleskab med det siddende Plan & Kulturudvalg. 
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Med politikken har Faxe Kommune fokus på følgende målsætninger: 
 

• Faxe Kommune skal være et sted, hvor man har lyst til at leve, engagere sig og opleve 

• Vi bidrager til et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv 

• Vi fortsætter med at udvikle kultur- og fritidsområdet 

• Vi udvikler nye former for frivilligt engagement og fællesskaber 

• I Faxe Kommune skaber vi netværk og fællesnævnere mellem kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne, 
daginstitutioner, kulturinstitutioner, erhvervsliv, vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed 

 

De konkrete indsatser er følgende: 
 

1) Fællesskab og samarbejde (Understøtter samarbejde og gode ideer, fællesskaber, mødesteder, skaber noget 
sammen) 

2) Fyrtårne og events (Understøtter eksisterende arrangementer og oplevelser, fyrtårne for alle og begivenheder 
samler borgerne) 

3) Faciliteter (Vi har en aktiv rolle i udvikling af faciliteter og bevare faciliteterne anvendelse, de kommunale rammer 
er en del af det offentlige rum) 

4) Natur (Vi har en aktiv rolle i at opmuntre alle borgere til at færdes i og opleve naturen, naturen skaber værdi for 
alle) 

5) Synlighed og kendskab (Motiverer og værdsætter de frivillige, synliggøre de mange aktiviteter og sikre tilgængelig 
information) 
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Hvordan arbejder vi med politikken?  
 

• For at kunne omsætte politikken til konkrete aktiviteter, er der udarbejdet en handleplan til politikken. 

• Ideer og forslag til handleplanen er opstået undervejs i dialog med foreninger mv. ift. ønsker og behov – eller er 
fortsat fra tidligere politikker, hvor det giver mening. 

 

Kultur og fritidshandleplan 2020-2024 
 

• Nuværende kultur og fritidspolitik blev godkendt i april 2020, hvor der samtidig blev godkendt en handleplan. 

• Status på denne handleplan fulgte i august 2021, hvor der samtidig blev udarbejdet en handleplan for 
igangsætning af nye projekter. 

• Status på denne handleplan er fastsat til – før sommeren 2023. se link: 

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021 (sag nr. 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021

