Folkeoplysningspolitik
Godkendt af Nyborg Byråd 24. marts 2015
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Målsætninger/vision
Nyborg Kommunes Folkeoplysningspolitik angiver de overordnede målsætninger for
området.
Målsætningen er at skabe de bedste muligheder for tidssvarende og alsidige tilbud til
kommunens borgere.
Det folkeoplysende arbejde og engagement er en væsentlig del af det kulturelle liv i
kommunen. Der bør være et bredt og nuanceret tilbud til både børn, unge og voksne
om deltagelse i aktiviteter i de forskellige områder af kommunen.
Den folkeoplysende virksomhed bør, ud over aktiviteternes primære formål, endvidere medvirke til at understøtte vores demokratiske medborgerskab og at man herigennem tager ansvar for det samfund, man er en del af.
Den væsentligste opgave vil være at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed
samt yde økonomisk støtte, der giver mulighed for, at folkeoplysningens mange
aktører og grupper fortsat kan styrkes og udvikles.

Rammer for folkeoplysende virksomhed
Der afsættes en årlig økonomisk ramme til det folkeoplysende område.
Nyborg Kommune prioriterer løbende etablering af nye faciliteter samt renovering
af eksisterende anlæg og lokaler.
Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i Nyborg Kommune.
Der kan ikke ydes tilskud efter Folkeoplysningsloven til virksomhed med et kommercielt sigte.
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger er beskrevet i ”Nyborgordningen” og kan ses på www.nyborg.dk/nyborgordningen

Udvikling af folkeoplysning og partnerskaber
Det er visionen, at folkeoplysningen udvikler sig i takt med samfundet og matcher de
til enhver tid aktuelle behov.
Det opfordres til at der indgås aftale om samarbejde og partnerskaber ved løsning af
konkrete opgaver.
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Udviklingspulje
Folkeoplysningsudvalget har en pulje til udviklingsarbejde.
Udviklingspuljen har til formål at understøtte nyudvikling indenfor Folkeoplysningsområdet.
Etablerede foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner hjemmehørende
i Nyborg Kommune kan søge.
Retningslinjer for Udviklingspuljen kan ses på www.nyborg.dk/udviklingspuljen

Samspil med øvrige politikområder
Folkeoplysningspolitikken skal indgå i et tæt samspil med andre politikområder. De
folkeoplysende aktiviteter er med til at fremme målsætningen inden for Kultur-,
Fritids- og Idrætspolitikken.
Foreningslivet og folkeoplysningen er endvidere med til at understøtte en række
andre politikområder med særlig fokus på sundhed, frivillighed, handicap m.fl.

Afgrænsning af aktiviteter
Det er foreningsbegrebet og organisationsformen som danner grundlag for tilskud
efter Folkeoplysningsloven.
Folkeoplysende virksomhed foregår i rammerne af en godkendt folkeoplysende
forening med respekt for forskellighed i holdninger, interesser, emner og idégrundlag.
Aktiviteterne foregår i forpligtende fællesskaber i en forening, som er kendetegnet
ved medbestemmelse og demokrati.
Det ses gerne, at de forskellige foreninger og aktører samarbejder og supplerer
hinanden.

Folkeoplysningsudvalg
For at inddrage brugerne og sikre varetagelse af den folkeoplysende virksomhed er
der nedsat et Folkeoplysningsudvalg.
Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer hvoraf 4 medlemmer vælges
blandt Byrådets medlemmer og Byrådet vælger 11 foreningsrepræsentanter efter
indstilling fra foreninger som er bredt repræsenteret af aktørerne indenfor Folkeoplysningen.
Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalget og udvalgets sammensætning kan ses
på www.nyborg.dk/fvalg
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Kompetencefordeling
Folkeoplysningsudvalget skal inddrages og høres i alle sammenhænge af generel
betydning indenfor det folkeoplysende område.
Byrådet har 9. oktober 2012 godkendt kompetencefordeling mellem Kultur- og
Fritidsudvalget, Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og administrationen indenfor
Folkeoplysningsområdet.
Kompetencefordelingen kan ses på www.nyborg.dk/fkompetancefordeling
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