Magistraten

Punkt 12.

Godkendelse af ny Fritidspolitik
2014-39974
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender ny Fritidspolitik.
Anja Lundtoft Thomsen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Folkeoplysningsudvalget godkendte den 10. december 2014 processen for revision af Fritidspolitik 2010.
Siden har udvalget afholdt temamøder/workshops henholdsvis den 28. januar, den 25. februar og den 25.
marts 2015 – alle med fokus på visioner, målsætninger og handleplaner for en ny Fritidspolitik.
På baggrund af ovennævnte blev der udarbejdet et debatoplæg, som dannede baggrund for et ”stormøde”,
der blev afholdt den 19. maj 2015 med deltagelse af foreninger, aftenskoler, borgerforeninger, samråd m.fl.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. juni 2015, besluttede udvalget at udsende en orienteringsskrivelse vedr. Fritidspolitik 2015 til kommentering til samtlige foreninger og aftenskoler.
Orienteringsskrivelsen udsendtes medio august 2015 med en tilbagemeldingsfrist på 3 uger og med den
bemærkning, at brugerrepræsentanterne vil mødes og samle op på de indkomne kommentarer/bemærkninger fra foreninger og aftenskoler med henblik på at udarbejde en anbefaling til udvalget.
På baggrund at de indkomne indvendinger/bemærkninger til orienteringsskrivelsen besluttede Folkeoplysningsudvalget i møde den 23. september 2015, at der udarbejdes et høringsudkast til Fritidspolitik 2015.
Folkeoplysningsudvalget godkendte i møde den 28. oktober 2015 det fremsendte forslag til høringsudkast.
Høringsudkastet blev, med en høringsfrist på 3 uger, fremsendt til alle foreninger og aftenskoler samt samråd, DFIF, SIFA, DIF, DGI, aftenskolesamvirket, BUS, selvejende haller og forvaltninger. Desuden blev høringsudkastet lagt på Aalborg Kommunes Facebook og hjemmeside.
På baggrund af de indkomne høringssvar blev følgende justeringer/tilføjelser indarbejdet i det foreliggende
udkast til Fritidspolitik 2015:





Uddannelsesrådets og By- og Landskabsforvaltningens forslag om at få ”de uorganiserede” synliggjort i
Fritidspolitikken.
Skoleforvaltningens forslag til ny formulering om optimal anvendelse af idrætsfaciliteter.
Elitesport Aalborgs forslag om at arbejdet med Eliteidræt og talentudvikling indarbejdes i forordet og i de
enkelte visioner.
Uddannelsesrådets/Handicaprådets anbefalinger til billedmateriale tages til efterretning og forsøges
indarbejdet.

Derudover vil de indkomne høringssvar indgå i den kommende proces i forbindelse med revision af de fritidspolitiske retningslinjer.
Punktet blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. december 2015 med følgende beslutning:
Folkeoplysningsudvalget godkendte, med baggrund i de indkomne høringssvar samt ovenstående sagsbeskrivelse, en endelig udformning af en ny Fritidspolitik.
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Bilag:
Fritidspolitik
Bilag - Indkomne høringssvar
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