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Høringssvar – Ny kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 

 

Først og fremmest tak for tilsendte forslag/oplæg til ny kultur- og fritidspolitik for Ballerup 

Kommune samt muligheden for at kunne komme med høringssvar til denne. 

 

På vegne af Folkeoplysningsudvalget vil jeg her komme med vores høringssvar. Når vi læser 

materialet igennem, er det mest springende punkt for os, at politikken handler meget om, hvorledes 

kommunen ønsker, at foreningerne tager ansvar for kultur- og fritidslivet og endvidere rummer det 

hele menneske og det aktive medborgerskab på én gang. 

 

Kultur- og fritidslivet i Ballerup Kommune har mange ildsjæle, som yder en beundringsværdig stor 

frivillig indsats. Alle bidrager de til at understøtte kommunens ønske om mangfoldighed og fælles 

ansvar, uden de i deres virke måske lige tænker på det i den forstand. For de fleste foreninger er 

dette en selvfølgelighed! 

 

Med et tættere ønskeligt samarbejde mellem kommunen og foreningerne omkring kultur- og 

fritidslivet 2014-19, følger også udfordringen: ”Værn om frivilligheden”. 

Frivillige er ulønnede. De er drevet af engagement og lysten til at gøre en forskel. De er således 

ikke drevet af en stigende tendens af kommunalisering i forhold til at blive rekrutteret til at løse 

specifikke kommunale opgaver. Ej heller er de drevet af at redde kommunens økonomi – ligesom 

de ej heller skal overtage lovmæssige skal-opgaver, som evt. besparet professionelt personale hidtil 

har løftet.  Når kommuner selv hverver frivillige, og de frivilliges opgaver minder for meget om 

decideret arbejde, ja, så står de frivillige af.  Der er eksempler på, at kommuner har lavet 

”jobopslag” og kontraktlignende forhold, så det nærmer sig gratis arbejdskraft og ikke en frivillig 

indsats, også på facilitetsområdet. 

  

Det er vores erfaring, at frivillige kommer til, der hvor den enkelte kan se en mening med at yde en 

indsats. 

 

En anden problemstilling er, at der kommunalt opstilles for mange regler for, hvad de frivillige 

foreninger skal og må. Den centrale styring, når de frivillige foreninger inddrages i løsninger af det 

fælles ansvar, kan medføre dræning af det frivillige engagement og lysten til at medvirke. 

 

Over for det står dilemmaet: På den ene side er der nødt til at være rammer for de frivillige 

foreningers arbejde. På den anden side må rammerne ikke blive til rigide regler. Frivillige er 

frivillige og finder det kun interessant at deltage, hvis de føler, de kan få indflydelse og en betydelig 

grad af selvbestemmelse. 

 



En stor del af foreningerne er ikke afvisende overfor samarbejder om f.eks. inklusion og om 

projektlignende opgaver, men der peges også på knaphed i ressourcer såvel økonomisk, som ledige 

frivillige hænder og ikke mindst behovet for målrettet mere viden om persongrupper med særlige 

behov. Ligeledes peges der på behov for løbende sparring, kontaktpersoner i kommunen og, at 

indgåede aftaler overholdes. Der er eksempler på, at frivillige har stået alene med kommunalt 

henviste børn med massive sociale problemstillinger. 

 

Med det foreliggende oplæg til ny kultur- og fritidspolitik savner vi et politisk udspil og en ramme 

for, hvordan kommunen og forvaltningen i fællesskabets ånd skal indgå i dette samspil med kultur- 

og fritidslivet i årene frem, udover at udstikke rammer og politikker. 

 

Og slutteligt er der også det økonomiske aspekt. I forslaget til den nye politik ønsker kommunen 

flere foreningstilbud, mere mangfoldighed og bedre udnyttelse af faciliteterne for de samme penge. 

Der er efter vores mening ikke taget højde for, at de fremtidige udfordringer for at kunne løfte de 

mangeartede ønskede opgaver via kultur- og fritidslivet i kommunen kan ske med finansiering af 

andre midler og kanaler end de i dag anvendte. 

 

På Foreningsmødet på kommunen den 26. september i år opfordrede Professor Bjarne Ipsen, 

forsknings- og centerleder fra Institut for Idræt og Biomekanik, Kulturforvaltningen til, at 

varetagelse af fremtidige opgaver omkring inklusion, borgere med særlige behov og andre 

projektlignende opgaver burde ydes/tildeles et såkaldt ”velværdstilskud” til de foreninger, som 

ønsker at påtage sig dette ansvar og indgå i et samspil med kommunen i løsningen af disse. 

 

Folkeoplysningsudvalget taler på vegne af en bred vifte af frivillige foreninger, klubber og 

aftenskoler, og vi vil derfor være meget interesseret i en fortsat dialog med kommunen og 

forvaltningen om, hvordan vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for et rigt og mangfoldigt 

kultur- og fritidsliv i Ballerup Kommune i de kommende år. 
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