Referat
Folkeoplysningsudvalget
torsdag den 22. januar 2015
Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank

Indholdsfortegnelse
1.

FOU - Godkendelse af dagsorden .................................................................... 1

2.

FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune ................... 2

3.

FOU - Status - Arbejdsgrupper vedrørende udvikling af
Folkeoplysningsområdet ................................................................................. 4

4.

FOU - Økonomi - Folkeoplysningsudvalgets område 2014 .............................. 6

5.

JA - Lokalsamfundet bygger bro ..................................................................... 7

6.

FOU - Kommunikation - Januar 2015 ............................................................ 11

7.

FOU - Eventuelt ............................................................................................ 12

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

1.

22-01-2015

Side 1

FOU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Godkendt.
Ole Meibom, Niels Rasmussen og Søren Bo Hansen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune

Sagsnr.: 15/962

Resumé:
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 17. december 2014 at invitere repræsentant fra Flygtningevenner, fra Asylcentret Avnstrup og eventuelt flygtningekoordinator
fra Lejre Kommune.
Repræsentanter er inviteret til kl. 18.00.
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Regionsleder Michael Vinther fra Asylcentret Avnstrup deltog under dette punkt og orienterede om Avnstrup Asylcenter og blandt andet om Asyl Cup.
Niels Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank
Sagsfremstilling:
Lejre kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge og familiesammenførte borgere set i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har pt. ikke en struktureret integrationsindsats, der involverer foreningsliv og civilsamfund. Blandt andet i Velkomstpolitikken er det et formuleret mål at øge samarbejde om at integrerer de nye, udenlandske
borgere bedre.

Folkeoplysningsudvalget har ønsket at arbejde med proces vedrørende samarbejde omkring flygtninge.
Tanken er, at udvalget kan bidrage til, at de lokale foreninger kan komme til at spille en
rolle i flygtninges første tid i Lejre Kommune og få flygtningene integreret i sociale fællesskaber.

Administrationen oplyser, at Lejre kommune sammen med fire andre kommune er blevet
udvalgt til at indgå i projektet Lokalsamfundet bygger bro – ny hverdag i Danmark med
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som partnere.
Projektet skal bidrage til, at lokale foreninger og borgere kommer til at spille en langt
større rolle og får en mere central plads i flygtningenes første tid i Lejre Kommune, hvorved de ny ankomne flygtninges mulighed for aktivt medborgerskab styrkes. Projektet giver Lejre Kommune mulighed for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af en række
kommune forvaltningsområder og civilsamfundet.
Punkt om Lokalesamfundet bygger bro er også på denne dagsorden.
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
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FOU - Status - Arbejdsgrupper vedrørende udvikling af Folkeoplysningsområdet

Sagsnr.: 14/16599

Resumé:
Folkeoplysningsudvalget nedsatte den 21. maj 2014 6 arbejdsgrupper med henblik på
udvikling af forskellige områder inden for folkeoplysningen.
Arbejdsgrupperne fremlægger status.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Arbejdsgruppen – Idekatalog for synliggørelse af FOU:
Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til annonce til hjemmesiden. Administrationen
modtager annonce med rettelser, og administrationen lægger annoncen på kommunens
hjemmeside.
Arbejdsgruppe - Retningslinier for lokaletilskud og retningslinier for frivillig folkeoplysende foreninger:
Arbejdsgruppen er i gang med at indsamle oplysninger og har planlagt møde den 10. februar.
Arbejdsgruppe – Nytårskur/Prisoverrækkelse:
Prisoverrækkelse/nytårskur blev afholdt den 17. januar 2015 i Såby Hallen. Der var 37
der blev hædret/ modtog priser – under halvdelen i forhold til sidste år. Der var ca. 200
deltagere/tilskuere til prisoverrækkelsen og ca. 100 til nytårskuren.
Arbejdsgruppen vil evaluere arrangementet og vender tilbage til FOU.

Arbejdsgruppe – Folkeoplysningspolitik:
Jesper Jensen, administrationen og Syd Dansk Universitet har afholdt møde dd om spørgeskemaundersøgelser.
Syd Dansk Universitet er i gang med en større gennemgang af idrætsfaciliteter, med
spørgeskemaundersøgelse.
FOU vil også afholde en spørgeskemaundersøgelse om FOU-politik.
Administrationen sender spørgeskema ud til Folkeoplysningsudvalget og afventer tilbagemelding.
Der er ikke umiddelbart sammenfald mellem de to undersøgelser.
Arbejdsgruppe – Retningslinier for aftenskoler:
Arbejdsgruppen afventer materiale fra administrationen

Ole Meibom, Niels Rasmussen og Søren Bo Hansen deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank
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Sagsfremstilling:
Folkeoplysningsudvalget har nedsat følgende 6 arbejdsgrupper for at udvikle folkeoplysningsområdet:

•

•

•

•
•
•

Idekatalog for synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
Udvalget ønsker at synliggøre udvalgets arbejde, og f.eks.
hvilke muligheder der er for at søge tilskud.
Retningslinjer for lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget ønsker at se på om retningslinjerne
for lokaletilskud er hensigtsmæssige.
Retningslinjer for frivillig folkeoplysende foreninger
Folkeoplysningsudvalget ønsker at se på om retningslinjerne er
hensigtsmæssige.
Nytårskur/prisoverrækkelse
Udvalget ønsker at udvikle arrangementet.
Folkeoplysningspolitik
Udvalget ønsker at udarbejde en ny folkeoplysningspolitik
Retningslinjer for aftenskoler.
Udvalget ønsker at se på om retningslinjerne er hensigtsmæssige.

Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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FOU - Økonomi - Folkeoplysningsudvalgets område 2014

Sagsnr.: 14/16057

Resumé:
Administrationen har ajourført Folkeoplysningsudvalgets økonomioversigt for 2014 og
2015.
Folkeoplysningsudvalget skal evaluere økonomioversigten for 2014.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Punktet drøftet.
Der blev orienteret om, at Udvalget for Kultur & Fritid, den 14. januar 2015 anbefaler at
sende punkt til høring i Folkeoplysningsudvalget om, at driften af bookingsystemet tages
fra lokaletilskudskontoen. Punktet tages med på næste FOU-møde.
Ole Meibom og Søren Bo Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank
Sagsfremstilling:
Administrationen fremlægger økonomioversigt for 2014 og gennemgår forbrug på de enkelte områder (Frivillig folkeoplysende foreninger, pulje til særlige formål, folkeoplysende
voksenundervisning, mellemkommunale betalinger og lokaletilskud.)
Endvidere fremsendes økonomioversigt for 2015 inden mødet.
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Økonomioversigt fremsendes til Folkeoplysningsudvalget inden mødet.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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JA - Lokalsamfundet bygger bro

Sagsnr.: 14/9346

Resumé:
Lejre kommune er sammen med fire andre kommune blevet udvalgt til at indgå i projektet Lokalsamfundet bygger bro – ny hverdag i Danmark med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som partnere.
Projektet skal bidrage til, at lokale foreninger og borgere kommer til at spille en langt
større rolle og får en mere central plads i flygtningenes første tid i Lejre Kommune, hvorved de nyankomne flygtninges mulighed for aktivt medborgerskab styrkes. Projektet giver Lejre Kommune mulighed for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af en række
kommune forvaltningsområder og civilsamfundet.
I denne sag bliver udvalget for Job & Arbejdsmarked, udvalget for Kultur & Fritid, udvalget for Erhverv & Turisme, udvalget for Børn & Ungdom, udvalget for Social, Sundhed &
Ældre samt Folkeoplysningsudvalget orienteret om projektet.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-01-2015:
Indstillingen tiltrådt.
Afbud: Mikael Ralf Larsen (F)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 12-01-2015:
Taget til orientering.
Afbud:
Birger Prahl (F)
Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-01-2015:
Taget til efterretning.
Afbud:
Thomas Stokholm (V)
Mikael Ralf Larsen (F)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-01-2015:
Taget til efterretning.

Afbud:
Thomas Stokholm (V)
Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-01-2015:
Taget til orientering.
Udvalget finder det væsentligt at der etableres et tilbud med henblik på at hjælpe foreningerne med at løfte opgaven.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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Afbud:
Lule Zahle (F)
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Deltagere under dette punkt:
Ruth Nielsen og Lennerth Skov Hansen fra Lejre Flygtningevenner.
Louise Spanning, Lone Lykke og Lotte Tyrrestrup fra Job og integration
Punktet blev drøftet og det blev drøftet hvordan Folkeoplysningsudvalget kan bidrage til
integration.
Flygtningevenner indbød FOU-udvalget til åben cafemøde på Hvalsø Rådhus.
Folkeoplysningsudvalget nedsatte arbejdsgruppe bestående af Ole Meibom og Christian
F. Andersen.
Arbejdsgruppen sender brev om integration ud til alle foreninger, sammen med Louis
Spanning.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank

Sagsfremstilling:
Lejre Kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge og familiesammenførte borgere set i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har pt. ikke en struktureret integrationsindsats, der involverer foreningsliv og civilsamfund. Både i Velkomstpolitikken og
Fokus 14+ er det et formuleret mål at øge samarbejde med civilsamfundet om at integrerer de nye, udenlandske borgere bedre.
Et bedre samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv kræver nytænkning og
nye former for samarbejde. I projektet stiller Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp
deres erfaring og viden inden for området til rådighed, ligesom de fem udvalgte kommuner modtager konsulentstøtte til etableringsprocessen. Udover Lejre Kommune indgår
følgende fire kommuner i projektet: Kolding, Aalborg, Ringkøbing-Skjern og Rudersdal.
Det er Lejre Kommunes opgave at stille lokaler, forplejning og medarbejderressourcer til
rådighed, ligesom det kræver organisatorisk og politisk opbakning at skabe gode rammer
for lokalsamfundets frivillige kræfter.
Projektets alternative organisering
Projektet er forankret i Center for Job & Social. For at afspejle det ligeværdige forhold
mellem kommunen og lokalsamfundet er projektets styregruppe sammensat af lige dele
kommunale medarbejdere og lokale ildsjæle fra bl.a. erhvervsliv, de frivillige flygtningevenner og Hvalsø Skole. Fra kommunen er følgende centre repræsenteret: Job & Social,
Borgerservice, Skoletilbud og dagtilbud og Kultur & Fritid.
På nationalt plan har det samlede projekt også en styregruppe, hvor bl.a. KL, Center for
frivilligt socialt arbejde, Frivilligrådet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold er repræsenteret.
Styregruppens rolle

Lejre Kommune
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Styregruppen i Lejre Kommune skal igennem projektperioden stå i spidsen for den gensidige inspiration mellem kommune og lokalsamfund i forhold til virksomme integrationsmetoder og samarbejder. Det indbefatter, at
•
•
•
•

kigge på og styrke samarbejdet imellem kommunen og civilsamfundet
udfordre og styrke samarbejdsrelationer
bidrage med viden fra egen praksis og hverdag
aktivere eget bagland og netværk, og være videns- og netværksformidler

Lejre Kommune opnår følgende i projektet:
•
•
•

Et styrket samarbejde med det lokale civilsamfund med fokus
på god modtagelse
Et øget netværk omkring den nyankomne til støtte og hjælp i
flygtningens hverdagsliv
Etablering af netværk, der kan understøtte nyankomnes vej
ind på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet.

Projektets hjemmeside:
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/lokalsamfundet-bygger-bro
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at projektet løfter nogle væsentlige politiske målsætninger, både i forhold til at forbedre integrationsindsatsen og med henblik på at forbedre samarbejde og involvering af lokale, frivillige kræfter. Eksempelvis har det længe
været et ønske at forbedre samarbejdet med det frivillige netværk Flygtningevenner.
Administrationen vurderer desuden, at det er afgørende for en succesfuld gennemførelse
af projektet, at organisationen giver borgerne reel medindflydelse på opgaveløsningen.
Der er ligeledes afgørende, at kommunens politikere engagerer sig i opgaven og bakker
op omkring styregruppens kommende arbejde.
Handicappolitik:
Projektet er i overensstemmelse med handicappolitikken.
Økonomi og finansiering:
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har taget initiativ til projektet og har bevilget i alt 3,7 mio. kr. fordelt på tre år. Midlerne går primært til aflønning
og drift af medarbejdere i projektteamet.
Lejre Kommune skal selv dække medarbejderressourcerne i projektet, herunder eventuelle udgifter i forbindelse med møder langt uden for normal arbejdstid. Der vil ligeledes
være lokale udgifter til
•
•
•

Forplejning til møder
Transportgodtgørelse til borgere i styregruppen, der deltager i
workshops
Egne workshops; forplejning, annoncering, materialer

Center for Kultur & Fritid samt Center for Job & Social dækker ligeligt udgifterne. Som
start afsættes 5.000 kr. fra hvert center.
Styregruppen kan desuden søge støtte til eventuelle aktiviteter under projektet.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

Beslutningskompetence:
Fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget.
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FOU - Kommunikation - Januar 2015

Sagsnr.: 14/20297

Resumé:
FOU – Kommunikation – Januar
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:

1. At sagen drøftes

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Ole Meibom har sendt forslag til god skabelon vedrørende kommunikation til pressen.
William S. Jacobsen indsender forslag til indhold fra dette møde, og materialet sendes via
kommunikationsafdelingen til kvalitetssikring.
Ole Meibom og Søren Bo Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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FOU - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-01-2015:
Christian Andersen havde fulgt op på de sidste dagsordner:
Følgende punkter: Lederuddannelse, DIF rapport, fordeling af midler til idrætsbaner, ønskes taget op.
Arbejdsgruppen vedrørende retningslinjer for frivillig folkeoplysende foreninger, drøfter
også lederuddannelse.
Administrationen sender DIF-rapporten, og Kulturchefen inviteres til næste møde.
Torben Olsen orienterede om, at der er udpegning til brugerrådene i hallerne i gang.
Ole Meibom og Søren Bo Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Claus Jørgensen
Jette Pekilidi
Peter Rasmussen
Tina Plank

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:

