KULTUR, FRITID OG
BOSÆTNINGSUDVALG
KFB-UDVALG

INDLEDNING

Ved udvalgsformand Martin Lohse
Udvalget arbejder for, at Kultur- og Fritidsliv, Turisme
og Bosætning bliver styrket, og at vi gennem fællesskaber og dannelse kan være med til at udleve kerneopgaven. Denne strategi sætter rammerne for arbejdet
på udvalgets område og giver retningen for, hvordan
KFB vil være med til at styrke borgernes muligheder
for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Det er således med udgangspunkt i netop fællesskaber og evnen til at mestre egen tilværelse, at vi
sætter rammerne for udvalgets arbejde de næste fire
år.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

R A MME R O G V ISIO N

KFB-udvalget vil med denne strategi sætte retning på
udvalgets indsatsområder for de næste 4 år. Vi er ambitiøse og vil være på forkant i arbejdet med dannelse
for børn og unge. Målet er klart: Alle børn og unge fra
Guldborgsund kommune skal være den bedste udgave
af dem selv. Vi vil gennem de næste fire år prioritere
dannelse og fællesskaber højt, da vi mener, det er helt
grundlæggende for at leve et rigere liv.
Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved et rigt
foreningsliv, hvor fællesskaber danner rammen om
aktiviteter for børn, unge og voksne. Samtidig har vi
et variereret kulturliv med attraktive tilbud til alle.
En nylig foretaget borgerundersøgelser viser, at vi er
glade for den egn, vi bor i – og her er jeg ikke i tvivl
om, at en målrettet og langsigtet indsats for at styrke
rammerne for foreningslivet, kulturen og turismen har
haft stor indflydelse. Vi har derved et godt fundament
at arbejde videre med i de næste 4 år, og forhåbentligt
bygge bedre faciliteter, fællesskaber og liv.
KFB-udvalget vil prioritere mangfoldige fællesskaber
og dannelse gennem en målrettet indsats, hvor alle
børn og unge møder foreningsliv, kunst og kultur som
en vigtig forudsætning for at leve det rige hverdagsliv.
Slutteligt vil vi sikre rammerne for, at idrætten kan udvikle sig gennem Guldborgsund Kommunes udpegelse
til visionskommune af DGI.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
KFB-udvalget har med de nedenfor oplistede tværpolitiske og politiske mål lagt en klar retning for deres bidrag
til både kerneopgave og de strategiske målsætninger. KFB-udvalget bidrager med en styrkelse af de frivillige
fællesskaber som et led i målsætningen om at gøre dannelsesanledninger til en folkeret i Guldborgsund Kommune. Udvalget lægger vægt på fællesskaber som et åbenlyst middel til at skabe disse anledninger, men åbner
samtidigt op for et bredere perspektiv inden for udvalgets andre områder. Samtidigt bidrager en styrkelse af
både kultur og fritidsliv til at klæde borgerne på til at mestre egen tilværelse, og målsætningen om et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden giver bedre mulighed for netop at rammesætte relationen
med de relevante fællesskaber.
KFB-udvalget bidrager til:
• Uddannelse, dannelse og ambitioner (45%)
o Dannelsesanledninger for alle
o Et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen
o Mangfoldige fællesskaber
o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
• Gode rammer for sundhed og hverdagsliv (45%)
o Mangfoldige fællesskaber
o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
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TVÆRPOLITISKE MÅL
At Nykøbing er en stærk hovedby
At vores landdistrikter er attraktive
Mere mobilitet og sammenhæng
At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At flere lever sunde liv
• Mangfoldige fællesskaber
•
•
•
•
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o At flere borgere bosætter sig og bliver her
o At vores landdistrikter er attraktive
• Flere arbejdspladser (10%)
o At flere borgere bosætter sig og bliver her
o At turismen understøttes
o At vores landdistrikter er attraktive
o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle

• At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele
livet
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• At talent og potentialer udvikles
• At flere borgere bosætter sig og bliver her
• At internationalisering er øget
• En bæredygtig kommune

UDVALGETS MÅL
1. At turismen understøttes
2. Dannelsesanledninger for alle
3. At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af
hverdagen
4. At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
5. Bosætning - At der laves en ny bosætningsstrategi
6. At landdistrikterne prioriteres og udvikles
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UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

At turismen understøttes.

Øget aktivitet hos de små turismeaktører
(den lille turisme).

Dannelsesanledninger for alle.

Antal børn og unge der deltager i aktiviteter i regi af
Bobleriet.

At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af
hverdagen.

Brugerandel i kulturaktiviteter.

At idræt, læring og bevægelse er en mulighed for alle
hverdagen. A æring og bevægelse er en mulighed

Antal fysisk aktive voksne Antal fysisk aktive børn.

Bosætning – At der laves en ny bosætningsstrategi.

Andel borgere, der er stolte af at bo i Guldborgsund
Kommune via borgerundersøgelse.

At landdistrikterne prioriteres og udvikles

Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med
lokal udvikling.
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UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
1. AT TURISMEN UNDERSTØTTES
F Ø DE VA R E R

Fødevarer er et af de områder, hvor vi på Lolland og Falster har en særlig force. Udvalget vil tilrettelægge sin
indsats omkring tre punkter, dog med størst vægt på punkt 3:
1. Identitet og markedsføring
2. Autentiske fødevarer
3. Fødevareturisme
KFB-udvalget vil udvikle fortællingen om vores fødevarer og skabe gode betingelser for at udvikle nye
ogspændende fødevareoplevelser for turister og lokale. Vi vil bruge fødevarerne som vækstdriver i landdistrikterne ved at stimulere den fortsatte positive udvikling, der allerede nu møder stor opbakning lokalt.
Dette skal gøres både inden for udvalgets eget politikområde, men også gennem samarbejder med andre
udvalg, kommuner og organisationer. KFB-udvalget har et særligt fokus på samarbejdet med Turismedestinationsselskabet, så indsatsen bliver gensidigt koordineret og understøttet
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog
VA ND, K YS T O G N AT U R

KFB-udvalget vil have fokus på at fremhæve de geologisk betingede herligheder, vi har i kommunen i form
af tæthed til vandet og en lang og flot kyststrækning med alt fra flade strande til klinter og klitter. Vi har en
forskelligartet natur i kommunen, og det er udvalgets intention, at disse herligheder skal bruges i brandingen af
Guldborgsund som en turistdestination, der kan tilbyde maritime events, afslapning på stranden og natur, der
inviterer til at blive udforsket af gæsterne.
Udvalget vil gennem fokus på ovenstående i samarbejde med Turismedestinationsselskabet styrke den turismemæssige position, vi allerede har i dag, men også bruge fortællingen og synliggørelsen til at positionere
kommunen i potentielle tilflytteres bevidsthed.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
SP O RT S T U R ISME

Turisme udsprunget af store internationale sportsbegivenheder og tiltrækning af disse store begivenheder er
et fokus for udvalget. Det er udvalgets opfattelse, at det vil generere både turisme, et styrket image, og et
styrket foreningsliv.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne

2. DANNELSESANLEDNINGER FOR ALLE
K U N S T E N S E G E N VÆ R DI

KFB-udvalget vil gerne arbejde med at styrke kunst i Guldborgsund Kommune. Udvalget mener, at kunst i sig
selv er med til at danne, og der vil derfor være fokus på at øge adgangen til kunst for kommunens borgere, og
tænke kunsten sammen med de øvrige indsatser.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
U DV IK L IN G A F A K T I V I T E T E R DE R SK A L U NDE R S TØ T T E DA NNE L SE

Bobleriet og Kulturtjenesten er vigtige for indsatsen omkring dannelse, da de faciliterer dannelsesprojekter.
Det er udvalgets ambition at sætte skub i aktiviteter og events, der har med dannelse at gøre. Dannelse er højt
prioriteret på udvalgets dagsorden, og kan derfor ses hele vejen gennem denne strategi og som et bærende
element i udvalgets arbejde.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog

3. AT ET RIGT OG TILGÆNGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGEN
P R IO R I T E R IN G O G F O RV E N T NIN G E R

Udvalget vil gerne prioritere de midler, der er til rådighed, så de områder, man gerne vil udvikle, understøttes.
Udvalget vil ligeså arbejde mere målrettet med at turde stille krav til, hvad man gerne vil have for pengene, og
således sikre sig, at strategien også får lov at leve gennem de bevillinger, der gives eksterne aktører.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
FÆ L L E S SK A B E R PÅ M A N G E NI V E AU E R

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former, og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber
forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af
målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der
er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
S Y NL IG HE D, G E NNE M SK U E L IG HE D O G DI A LO G

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges,
kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde
til og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver, ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o
Udnyt potentialerne
o
Helhedsorienteret tilgang

4. AT IDR ÆT OG BEVÆGELSE ER EN MULIGHED FOR ALLE
U DM Ø N T NIN G O G IMP L E ME N T E R IN G A F IDR Æ T SP O L I T IK O G FAC IL I T E T S S T R AT E GI

KFB-udvalget vil arbejde med idrætspolitikken og facilitetsstrategien i tæt tilknytning til visionskommuneprojektet. Begge dele afspejler og komplimenterer hinanden, og implementeringen af målsætningerne på området
er et klart fokus for udvalgets arbejde de næste 4 år.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
FA S T H O L DE L SE A F T E E N AG E R E, SA M T R E K RU T T E R IN G A F F R I V IL L IG E

Det er vigtigt at sikre det etablerede foreningsliv i fremtiden, og en af måderne at gøre dette på er gennem
arbejde med at skaffe både frivillige og unge mennesker til foreningen. Det er typisk i alderen 18-34 år, at
aktivitetsprocenten i foreninger er lavest, og udvalget ønsker gennem et fokus på øget rekruttering af denne
målgruppe at styrke foreningslivet i Guldborgsund.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Tidlig og rettidig indsats

5. BOSÆTNING - AT DER LAVES EN NY BOSÆTNINGSSTR ATEGI
N Y B OS Æ T NIN G S S T R AT E GI

Udvalget har i den kommende periode fokus på at lave en ny og ambitiøs strategi for den videre bosætning i
Guldborgsund Kommune. En bosætningsstrategi, der i højere grad end hidtil, fokuserer på målgrupper og de
forskellige bosætningstiltag, der kan matche forskellige ”segmenter”, herunder særlige bebyggelser mv.
S Y NE RGI ME L L E M U DVA LG E T S O MR Å DE R

For at der kan blive en positiv bosætning i Guldborgsund Kommune, vil udvalget arbejde for at skabe synergi
mellem de tiltag, der foregår på tværs af ikke blot KFB-udvalgets område, men alle de områder, der kan have
afgørende betydning for en øget bosætning i kommunen. Det er et fokus at blive bedre til at samarbejde på
tværs af såvel administrative enheder som politiske udvalg om at løse denne komplekse, men vigtige opgave
og også at indtænke samarbejde med øvrige regionale og tværregionale tiltag.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

6. AT LANDDISTRIKTERNE PRIORITERES OG UDVIKLES
AT T R A K T I V E B O L IG E R

Attraktive boliger er et fokusområde for KFB-udvalget med afsæt i at udvikle landdistrikterne i kommunen i en
positiv retning. På baggrund af LTU’s anbefalinger arbejder KFB-udvalget med den del af anbefalingerne, der
vedrører deres politikområde og sætter derfor fokus på at øge attraktiviteten af boligerne i landdistrikterne ved
at understøtte følgende:
o Undersøge interessen for at flytte til kommunens landdistrikter i forskellige boformer og understøtte
udviklingen af alternative boformer.
o Understøtte projekter der skaber let adgang til den bedste natur
o Understøtte behovet for gode fælles områder til oplevelser og friluftsliv
KFB lægger endvidere op til et øget samarbejde med TME-udvalget omkring fokusområdet, der i høj grad går
på tværs af de to politikområder.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

M A N G F O L DIG E LO K A L SA MF U ND O G SU NDE H V E R DAG SL I V

Udvalget vil fokusere på at skabe rammerne for sprudlende og mangfoldige lokalsamfund for at sikre, at de
eksisterende lokalsamfund vokser, er aktive og arbejder for at udvikle sig selv og hinanden. Her er timing,
initiativret og proces nøglefaktorer for en succesfuld udvikling. Anbefalingerne fra LTU beskriver, hvordan udviklingen skal være både bottom-up og top-down og med denne tilgang, som i høj grad er samskabende, tager
KFB-udvalget fat på opgaven med at udvikle vores landdistrikter. I den forbindelse vil udvalget have særligt
fokus på følgende:
o Udvikling i samspil med vidensinstitutioner
o Udvikling af dialogen med landdistrikterne
o Understøtte og motivere til lokalt forankrede strategier for landsbyudvikling
o Udvikling og afprøvning af privat-offentlige samarbejder
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
DY N A MISK E E R H V E RV O G U DDA NNE L SE R

Udvalget vil arbejde understøttende i forhold til de indsatser, der har med erhverv og uddannelser at gøre
i landdistrikterne. Det skal forstås på den måde, at KFB-udvalget specielt har turisme og turismeudvikling i
landdistrikterne i tankerne og vil arbejde for at forbedre rammebetingelserne og udnytte de potentialer, der er
for øget erhvervsaktivitet i landdistrikterne, samt bedre mulighed for at uddanne sig lokalt eller med en lokal
tilknytning. Udvalget vil have fokus på følgende:
o At bruge den strategiske satsning på udvikling af lokale fødevarer til at fremme bl.a. turisme
o Skabe gode vækstbetingelser for mindre virksomheder i landdistrikter
Fokusområdet lægger i høj grad op til samarbejde med TME-udvalget og Økonomiudvalget omkring erhvervsudvikling og –service samt involvering af BLF i forhold til særlige indsatser.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
G O DE F O R BINDE L SE R

Landdistrikterne kan ikke fungere uden gode forbindelser og kommunikationsveje. KFB-udvalget vil derfor have
fokus på udviklingen, implementeringen og driften af bedre kommunikationsredskaber i landdistrikterne. Dette
er bl.a. allerede understøttet af Min landsby-app’en, men indsatsen på området skal skærpes og samtænkes
med andre relevante indsatser. Fokus er derfor på at understøtte lokalsamfundenes brug af f.eks. digital kommunikation til at løse nogle af de udfordringer, der findes på området. Udvalget vil ligeledes være med til at
fremme udviklingen af løsninger, der kan bidrage til øget mobilitet i landdistrikterne.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

7. GENERELT
I forhold til samtlige udvalgsmål gælder følgende tilgange:
FÆ L L E S SK A B E R PÅ M A N G E NI V E AU E R

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af
målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der
er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
S Y NL IG HE D, G E NNE M SK U E L IG HE D O G DI A LO G

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges,
kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde
til- og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan
prioriteringerne netop skal foretages.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
U NDE R S TØ T T E L SE O G M OT I VAT IO N

Det er vigtigt at understøtte og motivere de forskellige organisationer og borgergrupper, der arbejder på udvalgets område. De kan eksempelvis være foreninger, hvis primære formål er at udvikle et lokalområde. Her er
det vigtigt, at de kan finde støtte og vejledning i administrationen, samt at udvalget arbejder med tiltag for at
gøre det nemmere for dem.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F K F B-U DVA LG E T DE N 24.10.2018 O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018

Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at
der laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

