Sammenfatning af indsendte høringssvar ift. ny Kultur- og Fritidspolitik
Der er modtaget høringssvar fra 16 høringsparter:
Hvidovre Ishockey Klub
Sundhedscentret
Musikskolen
Brugerrådet, AIC
Hvidovre Ældreråd
HvidovreBibliotekerne
Samrådet
Kultur- og Musikrådet
Handicaprådet
Risbjergskolen
Ungdomsskolen
Teater Vestvolden
Hvidovre Aftenskoleråd
Hvidovre Integrationsråd
HIF Håndbold/Hvidove Volleyball Klub
Idrætsrådet

Hvidovre Ishockey Klub:
Helt grundlæggende indeholder politikken rigtig mange positive elementer både af stort og småt den er i sig selv modig og nyskabende, idet den i sin form og udtryk arbejder med målsætninger på
en ny måde som vi os bekendt ikke har set før - det tegner særdeles godt.
Den tidligere politik var ikke brugbar og bragte os ikke videre. Det opfordres til at undgå at falde i
samme grøft. Planen kan kun virkeliggøres gennem målrettede handlinger. Der skal følges op med
jævne mellemrum og der skal være en masterplan, der indeholder den takt og de afsatte resurser
der gør det muligt at implementere politikken i løbet af en rimelig overskuelig årrække. Det
anbefales at der løbende(årligt) gives en status på implementeringen.

Sundhedscentret:
Sundhedscentret foreslår ændring af side 9: ”F. eks. kan der skabes fælles
styrketræningsfaciliteter, fleksible træningsmuligheder, og samarbejdsaftaler med sundhedscentret
om genoptræning, diætister m.v.”
Den markerede tekst foreslås ændret til:
”F. eks. kan der skabes fælles træningsfaciliteter og fleksible træningsmuligheder.”
Ændringen er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Musikskolen:
Musikskolen finder det påfaldende, at musik overhovedet ikke er nævnt, og foreslår inddragelse af
musikbegrebet følgende steder:


Side 2, 3. afsnit: ”…aktivt fritidsliv, et pulserende kulturliv, et sprudlende musikliv og et
dynamisk idrætsliv….”



Side 6: musik, der jo også kræver lokaler, skal også være inde i billedet i forbindelse med
lokale-allokering.



Side 9, 1. afsnit: ”… oplevelser, forestillinger, koncerter ,kunstværker, o.l…”



3. afsnit: ”… tæt samarbejde mellem klub, musikskole, uddannelsesinstitution og
kommune”.



5.afsnit: ”… og de forskellige uddannelsesinstitutioner, så musik, kunst og kultur kan
inddrages i skolen og på dagsinstitutioner, og derigennem integreres i undervisningen”.



Side 12, 2. afsnit: ”… og indholdsrigt kultur- og fritidsliv til alle kommunens borgere…”

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Brugerrådet, AIC:
Brugerrådet mener overordnet at den ny politik er god, men savner forbedring af en række
formuleringer og afsnit:
 Side 3, Sidste afsnit i forordet: Hvem er ”os selv” - Helle eller Niels? Og hvem er
”hinanden”?


Side 7: Det bør nævnes, at man vil arbejde på at portalen bliver let tilgængelig. (få klik,
opsætning, der passer til oplæsningsfaciliteter mm)



Side 9, 1. afsnit: Hvad menes med ”huskunstnere”?



3. afsnit: ”… at ”forfølge” deres ”eget bedste” – formuleringen bør præciseres



Side 10: Der er kludder i syntaksen; ”…: så længe ……, der mangler en fortsættelse”. Så
længe hvad?



Side 12, 2. afsnit: ordet i næstsidste linje, tredjesidste ord - ”kan” - er ikke særlig aktivt. Det
bør erstattes af ”vil der blive arbejdet på”.



Side 13: Sidste linje er næsten for konkret. Det svarer ikke til den øvrige politik, at man helt
lavpraktisk foreslår, hvordan man vil transportere effekter og events rundt i kommunen



Side 15, 1. afsnit: Her er teksten ikke konkret nok. Hvordan kan partnerskabet styrkes, så
det skaber begejstring? Hvordan bæres det videre?

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Hvidovre Ældreråd
Hvidovre Ældreråd finder generelt, at politikken rummer gode muligheder for at støtte udviklingen i
kommunen, og ældrerådet støtter bl.a. forslaget om en styrket digital platform.


Ældrerådet finder det positivt, at man vil understøtte det tværgående samarbejde på tværs
af kommunens afdelinger og institutioner. Dog nævnes der specielt skoler og
daginstitutioner, og rådet peger på, at der også kunne være steder, hvor det kunne gavne
ældre borgere som f.eks. Aktivitetscentret og plejecentrene.



Ældrerådet støtter også afsnittet om at udvikle talenter, men man bør også sikre, at
færdighederne vedligeholdes og fastholdes hos den ældre gruppe af borgere.



Ældrerådet er enige i, at der ikke skal være nogen børn og unge, der ufrivilligt står udenfor.
Det er også vigtigt, at dette engagement gælder alle aldersgrupper, idet rådet netop
arbejder med at få minimeret gruppen af ensomme ældre.



Rådet kan ikke anbefale, at man arbejder hen imod, at den økonomiske støtte målrettes de
foreninger, som bedst lever op til disse målsætninger, det kan være svært at vurdere,
hvilke foreninger, der lever op til kravene, idet der er stor forskel på, hvordan man arbejder
og hvem man arbejder med.

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

HvidovreBibliotekerne:
Bibliotekerne er overordnet positive overfor den ny politik, men ønsker at påpege 2 emner, som er
lidt uklare:



Der skal arbejdes på en samlet portal, der skal erstatte de nuværende sider som
Foreningsportalen, Hvidovrekalenderen, Oplev Hvidovre. Vi vil bede om, at dette sker efter
forudgående drøftelser med dem, der i dag står for siderne.
Fra afsnittet ”Vi vil udvikle talenter” vil vi ” derfor arbejde for et styrket samarbejde mellem
kulturafdelingen og skoleafdelingen og de forskellige uddannelsesinstitutioner, så kunst og
kultur kan inddrages i skolen….”
Her finder Biblioteket, at kulturinstitutionerne bør nævnes også.

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Samrådet:
Samrådet er overordnet set meget enige i politikken, og roser især tankerne om oprettelsen af én
digital Kultur-platform samt styrkelsen af frivilligheden gennem mindre bureaukrati.


Samrådet har dog lidt svært ved at finde sig selv i oplægget, og ser gerne sig selv
repræsenteret ved evt. et billede eller nævnelse af ordet Samrådet.




Samrådet vil opfordre til at politikken gøres mere læsevenlig, og at overskueligheden øges
i forhold til Hvidovres borgere. Dette kunne gøres ved en forenkling af sprogbruget og
tydeliggørelse af målet.
Afslutningsvis opfordres til, at den sidste side i politikken indeholder en liste med nævnelse
af paraplyorganisationerne og Kommunes kulturinstitutioner.

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Kultur- og Musikrådet:
Ungt og friskt skrevet. Det er svært at sige noget dårligt om indholdet, der er meget bredt
formuleret. Rådene håber på, at den færdigtrykte udgave bliver mere læsevenlig.
Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Handicaprådet:
Rådet tilslutter sig hovedanslaget til den nye Kultur- og Fritidspolitik.


Handicaprådet anbefaler dog, at politikken suppleres med en dimension om mulighederne
for at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage i de mange tilbud, der tager afsæt i
Kultur- og Fritidspolitikken. Det indebærer, at de fysiske rammer og faciliteter udformes på
en sådan måde, så de bliver tilgængelige for alle uanset eventuelle handicap. Det gælder
naturligvis også den digitale platform, der foreslås oprettet og hvor alle kultur- og
fritidstilbud i kommunen omtales. Platformen bør naturligvis være tilgængelig for alle, nem
at overskue og betjene.

Hvis tilgængelighedsaspektet indskrives i politikken og dermed indtænkes ved tilrettelæggelsen af
de enkelte tilbud, vil borgere med handicap føle sig inkluderet i og ikke ekskluderet af fællesskabet.
Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Risbjergskolen:


I forhold til gyldighedsperioden bør denne rettes til 2015-2018



Hvis publikationen tænkes lagt på nettet bør baggrundsfarven ændres, da den er svær at
læse på en skærm og især i print (sort/hvid).



Forslaget indeholder mange gode tanker og intentioner. Skolebestyrelsen kunne godt
tænke sig, at politikken f.eks. på side 10 og 15 indeholdt et par eksempler på, hvordan
visionen udfoldes.



Skolebestyrelsen foreslår, at man tænker lidt bredere vedrørende mulige aktører i
gennemførelsen af politikken, f.eks. ældre borgere.

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Ungdomsskolen:
Ungdomsskolen påskønner flere elementer ved den ny kulturpolitik; bl.a. ønsket om samarbejde
og den udtalte stræben efter at mindske den negative betydning af børn og unges baggrund.


Forord, s. 2-3: Idet bestyrelsen ser Ungdomsskolen som en kulturaktør, der skaber kulturog fritidslæring, bør man være opmærksom på Ungdomsskolens eksisterende
fællesskabsopbyggende og kompetencegivende undervisningsaktiviteter.



s. 4-6: Ungdomsskolen påskønner ideen om en samlet kulturportal, og ønsker at bidrage
med indhold.



s.8-9: Ungdomsskolen ser frem til koordinering og samarbejde mellem skole- og
kulturafdelingen ift. talentudvikling, og henstiller til, at man bør være opmærksom på
eksisterende tiltag med henblik på den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Høringssvaret ligger ikke op til ændringer i kultur- og fritidspolitikken.

Teater Vestvolden:
Teater Vestvolden ser med begejstring på oplæg ang. den nye kultur og fritids politik. Specielt
afsnittet angående talentudvikling falder i særdeles god tråd med Teater Vestvoldens sideaktivitet
Hvidovre Dramaskole.
Høringssvaret ligger ikke op til ændringer i kultur- og fritidspolitikken.

Hvidovre Aftenskoleråd:
Hvidovre Aftenskoleråd er enig i de visioner, som er udtrykt i udkastet til Kultur- og fritidspolitik og
ser frem til, at de kommer til udtryk i de kommende politiske beslutninger såvel som i den
administrative praksis.
Rådet har følgende kommentarer:


I forordet til politikken skrives om folkeoplysningsområdets kompetencegivende aktiviteter.
Det er rigtigt, når der tænkes på real kompetence, derimod tilbydes der ikke formelle
kompetencer i form af eksamensbeviser eller lignende. Kunne der evt. overvejes en anden
formulering?



Til side 9, 4. afsnit foreslår vi tilføjet: ”Kommunen vil altid vurdere, om der er mulighed for
at indgå partnerskaber med folkeoplysende organisationer, når der skal vedtages nye
politikker på områder som f.eks. integration, sundhed, ældre og handicappede”. (Dette
forslag svarer indholdsmæssigt til teksten i den tidligere folkeoplysningspolitik).



Til side 15, 2. afsnit foreslår vi følgende formulering: ”Den frivillige arbejdskraft er
livsnødvendig i alle afkroge af kulturen, idrætten, læring for børn og voksne og anden
fritidsaktivitet. Foreningslivet ville ikke eksistere uden de frivillige igangsættere, uden de
ildsjæle, der påtager sig et ansvar i bestyrelser eller stiller sig til rådighed som trænere eller
på anden måde yder en frivillig indsats. Derfor skal der være stort fokus på at skabe de
bedste forhold for disse ildsjæle. Vi vil derfor gøre det lettere og mere attraktivt at være
frivillig i Hvidovre”.

Ændringerne i kursiv er indføjet i det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

Hvidovre Integrationsråd:
Overordnet er det en rigtig fin politik, men rådet har enkelte punkter, som ønskes indarbejdet i
politikken:


Generelt mangler der fokus på integrationen i forhold til at få flere borgere med anden
etnisk baggrund til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Derfor mener vi, at det er
essentielt, at politikken udgives på forskellige sprog for at inkludere flere borgere.



For at lette det frivillige arbejde ude hos foreningerne og i forbindelse med opstart af nye,
kunne en indgang til KFU være en mulighed, evt. i form af en koordinator.



Integrationsrådet ønsker en mere klar og bedre sondring imellem, hvilke forvaltninger og
udvalg, der tager sig af de forskellige ting, herunder hvilke puljer og midler foreningen kan
søge.



Politikken har meget fokus på eliten og mangler fokus på mangfoldighed og inklusion af
foreninger, som ikke har eliten som formål. Dette vil give mindre kassetænkning.



Politikken burde have mere fokus på bedre udnyttelse af kommunale lokaler, evt. større
sambrug på tværs af foreninger.



Politikken skal holde hvad den lover – derfor savner Integrationsrådet mere fokus på
handling.

Høringssvaret ligger ikke op til ændringer i kultur- og fritidspolitikken.

HIF håndbold og Hvidovre Volleyball Klub:
De to klubber har ingen konkrete bidrag til politikken, men ønsker generelt mere politisk fokus på
følgende områder:



Manglende haltider – de eksisterende haller og faciliteter har ikke kapicitet nok, hvorfor
der ønskes nye, forbedrede faciliteter, nærmere bestemt Dansborghallen, samt Frihedens
og Avedøre Idrætscenter.



Foreningsstop – der ønskes stop for godkendelse af nye foreninger inden for etablerede
idrætsgrene, da foreningerne i stigende grad bruger kommunens begrænsede kapacitet og
ressourcer.



Prioritering af idrætten samt politisk opbakning – store etablerede klubber, der gør en
indsats for børn og unge i kommunen, skal føle og mærke at de bliver værdsat som
ressource, og bør have førsteret i forhold til haltider o.l.

Derudover stiller klubberne 3 forslag til måder hvorpå man kan øge idrætsklubbernes økonomi
markant:


Etablering af bolig til rådighed for idrætsforeninger; en bolig stillet til rådighed på årsbasis
vil være at sidestille med penge direkte i klubkassen



Udvikling af kommunal sponsorpulje; klubberne bakker op om at der afsættes væsentlig
flere midler til elitepuljen og til en sponsorpulje.



Jobmuligheder; da klubberne ikke har mulighed for at belønne deres spillere med
lønkroner, kunne en alternativ løsning være at tilbyde dem noget deltidsarbejde, vil de
kunne tjene deres egen løn og husleje hjem. Som en del af et job kunne man udnytte disse
professionelle idrætsudøvere til at repræsentere byen positivt, og tage del i diverse
arrangementer som rollemodel for børn og unge.

Høringssvaret ligger ikke op til ændringer i kultur- og fritidspolitikken.

Idrætsrådet
Idrætsrådet har indsendt supplerende generelle bemærkninger opstillet i punktform:


Et yderligere fokus på øget samarbejde på tværs af forvaltningerne, så man sikrer optimal
besætning af ressourcestærke personer fra hver sit fagområde, så der kan opstå en
synergi og en tværgående effekt af arbejdet.



Et øget fokus på samarbejde med erhvervslivet i Hvidovre kommune for at indgå
meningsfyldte partnerskaber til gensidig gavn.



At idrætten i øget grad bruges som positivt salgsargument ift. at lokke nye borgere til
kommunen.



At der hurtigst muligt opstilles målsætninger og tilhørende handlingsplaner, så politikken
hurtigst muligt bliver operationel.



At man straks påbegynder arbejdet med at udforme en ny Eliteidræts- og
Frivillighedspolitik.



At der direkte i politikken indskrives målsætninger om at idrætten i Hvidovre inden
udgangen af perioden opnår status som henholdsvis DIF Idrætskommune og Team
Danmark Eliteidrætskommune.



At man i perioden igangsætter opstart af idrætsklasser i indskolingen og på mellemtrinnet.



At der bliver gennemført en midtvejs evaluering af hele processen og de opstillede
målsætninger og handlingsplaner.

Ændringerne i kursiv er indføjet i sagen om det reviderede oplæg af kultur- og fritidspolitikken.

