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Projektets formål og indhold
Overordnet formål og forventet effekt

Formålet med kultur- og fritidspolitikken er at skabe
et fælles fundament og gode rammebetingelser for
det fremadrettede arbejde på kultur- og fritidsområdet med henblik på, at kultur- og fritidslivet udvikler
sig, trives og midlerne udnyttes bedst muligt. Kulturog fritidspolitikken skal danne rammen for hele kultur- og fritidslivet i Nordfyns kommune sammen med
folkeoplysningspolitikken og den kommende natur- og
friluftsstrategi.
Politikken skal fungere som et administrativt og politisk styringsredskab, der anvendes som overordnet
beslutningsgrundlag for prioritering og planlægning
på kultur- og friluftsområde. Politikken lægger grunden for samarbejdet mellem kommunen og de eksterne kultur- og fritidsaktører.
Den overordnede effekt af politikken vil være en
sammenhængende, ensartet og målrettet prioritering
og planlægning for udviklingen og forvaltningen af det
nordfynske kultur- og fritidsområde.
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Leverancer

Processen indledes med en politisk diskussion af processen, temaer og samt bud på mulige indsatsområder.
Før den faglige diskussion indledes, gennemføres der
en baggrundsanalyse af det nordfynske kulturområde
i dag. Derefter afholdes der arrangementer med interessenterne i forskellige fokusgrupper.
Kultur- og fritidspolitikken formuleres og fremlægges
politikerne og offentligheden på cafemøder.
Politisk behandling af politikken.

Andre tiltag, der kan have betydning
for denne plan

Ledelsesmæssig forankring
Porteføljeledelse

Kommunens brandingsplan, K-ANT-projektet, naturfriluftsstrategi, bosætningsstrategi, kommende
vækststrategi, turismestrategi, kulturarvstrategi,
samt planstrategi/kommuneplan
Anna Jagusch, kulturkonsulent varetager den daglige
porteføljeledelse
Ejner Jensen, dir. Børn og Kultur er projektejer og
projektansvarlig.

Bemanding og ressourcebehov
Projektleder
Anslået tidsforbrug

Anna Jagusch, kulturkonsulent

Projektgruppe
(de enkelte medlemmer er endnu ikke kontaktet, så listen skal betragtes
som et foreløbigt udspil)

Anslået tidsforbrug i alt: 120 timer
(afhænger af omfanget af interessentinvolvering)
Marie Christiansen (fritidskonsulent)
Anja Knudsen (K-ANT)
Repræsentanter fra: Nordfyns bibliotek, musikskolen,
museerne

Anslået tidsforbrug, timer pr. prs.

Anslået tidsforbrug pr. prs: 30 timer

Er der selvstændigt budget for projektet?

Afklares ved opstart af udarbejdelsen af politikken

Interessenter
Ad hoc deltagere til projektgruppe
(deltagerne har endnu ikke set kommissoriet, og ej heller givet endeligt
tilsagn om deltagelse)

Repræsentanter fra:
Folkeoplysningsudvalget
Kunstudvalget
Kommunikationsafdelingen
o.a.
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Mulige interessenter (listen tilpasses
efter behov)

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger
Kulturelle foreninger
Godkendte foreninger, der tilbyder folkeoplysende
voksenundervisning
Kulturhuse
Musikaktører: korleder, orkesterleder mm
Kunstner
Medborgerhuse og forsamlingshuse
Folkeskoler, friskoler, efterskoler, højskoler, gymnasiet
Musikskolen
Billedskoler
Lokalarkiver og museer
Kulturarrangører: fx Rosenfestival, Nordfyns friluftsspil mm.
Kirker og menighedsråd
Nordfyns Turistforening
Lokalrådene
Landdistriktsrådet
Nordfyns lokale aktionsgruppe
Selvejende haller
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