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Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse

Vision
Langeland Kommune ønsker et bredt og forskelligartet
udbud af fritidsinteresser for såvel børn, unge, voksne
som ældre, båret af øens stærke frivillige foreningskultur.
Langeland Kommune vil medvirke til at folkeoplysningsområdets tilbud forbliver attraktive for nuværende og
kommende borgere. Samtidig vil vi skabe mulighed for
aktivitet som en fast del af borgernes hverdag.
Langeland Kommune vil til stadighed arbejde for, at alle
de forskellige initiativer under folkeoplysningsområdet
bliver synliggjort.
Langeland Kommune lægger vægt på at foreningerne er
kendetegnet ved fællesskab, demokrati og medbestemmelse.
Langeland Kommune vil fortsat arbejde for brugerinddragelse fra de godkendte foreninger samt udvikle dialogen
med de selvorganiserede enkeltpersoner og grupper.
Langeland Kommune anser sociale aktivitetstilbud som
værende lige så væsentlige som fysiske aktivitetstilbud.
Og fysisk sundhed som værende lige så væsentlig som
mental sundhed.
Langeland Kommune ønsker at der arbejdes for at øge
mulighederne for at handicappede kan deltage i de folkeoplysende aktiviteter.
Langeland Kommune ønsker ved udvikling af nye tilbud
større fokus på familiebaserede aktiviteter.

Samspil med øvrige politikområder

Planstrategien 2012-2016 er Langeland Kommunes
overordnede vision for kommunens langsigtede udvikling
og danner dermed rammen for alle øvrige planer og politikker.
I Planstrategien har Kommunalbestyrelsen valgt at hovedfokus skal være på bosætning – som det vigtigste
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Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i Langeland Kommune.

Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse

tværgående tema.
Folkeoplysningspolitikken fastholder dette fokus og understøtter at Langeland også i fremtiden skal være et
endnu mere attraktivt sted at være borger. Både for de
som allerede bor her og for potentielle tilflyttere.
Folkeoplysningspolitikken understøtter indsatserne i andre tværgående politikker såsom Fritidspolitikken, Sundhedspolitikken, Frivillighedspolitikken, Handicappolitikken m.v.

Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter
Folkeoplysningspolitikkens aktiviteter har fokus på oplysningsforbund, aftenskoler, foreninger, spejdere m.fl., og
dækker tilsammen et meget bredt og varieret fritidstilbud
til borgerne.
Fritidsvaner ændrer sig i takt med at samfundet ændrer
sig, og derfor skal der være fokus på potentialerne ved
at samarbejde med nye aktører og udvikle tidsvarende
aktiviteter.
Der skal være øget fokus på, at der ikke ydes støtte,
som kan virke konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle aktører.
Her tænkes bl.a. på motionscentre, golfbaner, rideskoler
m.v.
Desuden skal der være fokus på at Langeland Kommunes egne tilbud ikke må give ulig konkurrence til de folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningspolitik

Her tænkes bl.a. på skoler, ungdomsskole, bibliotek m.v.
I stedet søges de folkeoplysende foreninger inddraget
så meget som muligt.

Målsætning og rammer for aftenskolerne
Ifølge Folkeoplysningsloven er formålet med den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) følgende:
”…at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen af øge del-
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Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse

tagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet”.
Voksenundervisning omfatter bl.a. den almene undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning,
foredrag og studiekredse.
Målsætningen er at skabe de bedste muligheder for tidssvarende og alsidige tilbud til alle voksne borgere i Langeland Kommune, samt at støtte initiativer til nye aftenskoler.
Folkeoplysningsudvalget og Langeland Kommune giver
råd, vejledning og støtte til aftenskolerne.
Det tilstræbes i videst mulig omfang at give aftenskolerne de bedste fysiske rammer for deres aktiviteter.

Målsætninger og rammer for de frivillige foreninger
Ifølge Folkeoplysningsloven er formålet med det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde følgende:
”…at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fælleskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at
styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for
eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet”.

Målsætningen er at skabe de bedste muligheder for tidssvarende og alsidige tilbud til alle borgere i Langeland
Kommune, samt støtte initiativer til nye foreninger og nye
tilbud.
Det er væsentligt at der er mulighed for at skabe fysisk
aktivitetstilbud, men også tilbud til borgere, der ønsker
stillesiddende aktivitetstilbud.
Det tilstræbes i videst mulig omfang at give de frivillige
foreninger de bedste fysiske rammer for deres aktiviteter. Dette gælder både ved indendørs- og ved udendørs
aktiviteter.
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Det frivillige foreningsarbejde omfatter et bredt og varieret udbud af aktiviteter, tilbudt af mange forskellige foreninger.

Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse

Partnerskaber
Såfremt der kommer ønske og behov for partnerskaber
mellem Langeland Kommune og de folkeoplysende foreninger, er det væsentligt at have fokus på om foreningerne har mulighed for og er i stand til at deltage i partnerskaber, der skal derfor være mulighed for hjælp og
rådgivning til foreninger i denne sammenhæng.
Partnerskaber kunne eksempelvis komme på tale i forhold til projekter i Forebyggelsescenterets regi, eller i
forbindelse med digitalisering af det offentlige og undervisning af borgerne heri.

Samspil med selvorganiserede
De selvorganiserede fritidsudøvere er medtænkt i folkeoplysningsloven og har nu mulighed for at søge Udviklingspuljen til tiltag til glæde for flere borgere i Langeland
Kommune.
Ved selvorganiserede forstås enkeltpersoner eller grupper, som tilbyder eller ønsker at tilbyde aktiviteter, som
vil kunne udbydes indenfor folkeoplysningslovens rammer.
De selvorganiserede har et talerør via de 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget, og
har desuden mulighed for, ved ansøgning til større specifikke tiltag, at møde i Folkeoplysningsudvalget og præsentere deres ideer.

Folkeoplysningspolitik

Med øget fokus på de selvorganiserede er det også håbet at der kunne opstå samarbejder med de organiserede foreninger, hvor dette er muligt og ønskeligt.
Udviklingspuljen:
Der er afsat midler til en Udviklingspulje, der kan bruges
i forbindelse med udviklingsarbejdet i forbindelse med
nye initiativer, organisationsformer og projekter.
Puljen kan søges af såvel godkendte frivillige foreninger,
aftenskoler, frivillige sociale foreninger og selvorganiserede personer eller grupper.
Der vil blive udarbejdet retningslinier for puljen, men der
ønskes fokus på familiebaserede aktiviteter.
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Organisering og Brugerinddragelse jr. §34

§35, stk. 2 udvalgets navn, sammensætning og valgregler
Langeland Kommune nedsætter et §35, stk. 2 udvalg,
der herefter kaldes for Folkeoplysningsudvalget.
Folkeoplysningsudvalgets medlemstal skal være ulige.
Udvalgets medlemssammensætning er herefter:






3 medlemmer valgt af det frivillige idrætsforeningsområde
3 medlemmer valgt af aftenskoleområdet
1 medlem udpeget af handicaporganisationerne
2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
2 medlemmer valgt af andre folkeoplysende foreninger

Andre folkeoplysende foreninger er foreninger, der ikke
hører under idrætsområdet.
Folkeoplysningsudvalgets medlemmer vælges for en 4årig periode ved demokratiske valg. Valgperioden følger
kommunalvalget, således at der skal være valg til udvalget snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden
1. april det efterfølgende år.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, hvor
der er foregået nyvalg til udvalget.
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand, der
dog ikke må være en af kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer.
De uorganiserede er repræsenteret via de 2 medlemmer
af kommunalbestyrelsen og kan få foretræde i udvalget i
forbindelse med eventuel sag.

Folkeoplysningsudvalgets kompetencer udover de i
loven nævnte
Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af folkeoplysende foreninger – både frivillige foreninger og aftenskoler.
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Udvalget afholder møde hver måned undtagen i juli.

Organisering og Brugerinddragelse jr. §34

Udvalget påser i denne forbindelse at Folkeoplysningslovens formålsbestemmelser og krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen forslag til retningslinier for tildeling af tilskud til frivillige foreninger, undervisning, lokaler, 10% puljer samt andre af lovens tilskudsområder.
Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse i sager vedrørende tilskud ifølge de vedtagne retningslinier.
Folkeoplysningsudvalget skal høres om væsentlige tiltag
eller ændringer indenfor folkeoplysningens område.
Udvalget kan ligeledes stille forslag til Kommunalbestyrelsen om tiltag eller ændringer indenfor eget område.

Udgifter til Folkeoplysningsudvalget
Udgifterne til Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af Kommunalbestyrelsen og der stilles sekretariatsbistand til rådighed.
For deltagelse i møde i folkeoplysningsudvalget eller
dets underudvalg, kan der ydes medlemmerne diæter,
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.
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Vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand fremgår
af Langeland Kommunes styrelsesvedtægt.
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