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Kvittering for høringssvar vedrørende kultur- og
fritidspolitikken fra Folkeoplysningsudvalget
Tak for udvalgets høringssvar af 2. oktober 2015.
Høringssvarene indgik, sammen med et revideret udkast til kulturog fritidspolitikken, i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af
sagen 29. oktober 2015. Udvalget besluttede, at der skal sendes
kvitteringsbrev til alle de mange gode og konkrete høringssvar,
der fortæller, hvordan høringssvaret er imødekommet.
Der kom i alt 32 svar på høringen. De har hver især bidraget til
den vedlagte version af Kultur- og Fritidspolitikken. Denne version
planlægges behandlet i Borgerrepræsentationen 28. januar 2016.
For så vidt angår særligt udvalgets høringssvar, er følgende afsnit
tilføjet politikken under ”Indsatsområder”:
”Foreningerne og aftenskoleliv
København skal fortsat rumme et bredt og attraktivt foreningsliv
og et alsidigt aftenskoletilbud til byens borgere.
Folkeoplysningsområdet er en af de samlende kræfter i udviklingen
af tilbud og muligheder.
De københavnske foreninger spiller en central rolle i byen. De
samler mennesker, og fremmer demokratiet og mødet på tværs af
generationer og kulturelle skel. Blandt foreningernes særlige
kvaliteter er også, at de ofte har et solidt arbejde med børn, og at
mange af dem er gået konstruktivt ind i arbejdet med at fremme
kultur og fritid i forbindelse med den nye folkeskolereform.
Samtidig er foreningslivet, som vi kender det i dag, under
forandring. Flere fællesskaber baserer sig på frivillige kræfter, men
uden krav om formelt medlemskab. På trods af fleksible rammer er
der mange steder solide fællesskaber, som bygger på fælles
interesser og muligheden for at udvikle større projekter eller
igangsætte spontane aktiviteter. Her giver mulighederne på de
sociale medier nem adgang til hurtig organisering af aktiviteter for
dem, der har tid og lyst, nu og her.
Forandringerne kalder på et tilbagevendende fokus på, hvordan
man mest hensigtsmæssigt støtter foreningslivet i
forandringsprocessen.
Foreningslivet skal tilpasses storbyen, og der skal med analyser,
brugermøder og andre indsatser fokuseres på, hvordan man bedst
sørger for, at foreningerne fortsat trives og spiller en central rolle i
byens kultur- og fritidsliv.

Københavns Rådhus
1599 København V
Telefon
33 66 23 20
Telefax
33 66 70 35
E-mail
borgmesteren@kff.kk.dk
www.kk.dk

Aftenskolerne er et vigtigt fritidstilbud for mange københavnere.
Kommunen vil samarbejde med aftenskolerne om at sikre, at de i
takt med udviklingen kan omstille sig til også i fremtiden at skabe
attraktive tilbud for byens borgere.”

Med venlig hilsen
Carl Christian Ebbesen
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