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Kultur- og Idrætsrådets opgaver, sammensætning etc.
Kultur- og Idrætsrådet (KIR) besluttede under pkt. 5 på møde den 26. april
2018 at fortsætte dialogen om ’formål og rammer’ for Kultur- og
Idrætsrådets arbejde på et ekstraordinært møde.
Det blev herunder besluttet, at Forvaltningen laver en struktureret
opsamling på debatten og de forskellige muligheder og ideer til organisering
af rådets fremtidige arbejde, som udsendes til Kultur- og Idrætsrådet som
oplæg til et kommende møde.
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I det følgende ordnes de spørgsmål, som kan overvejes, under en række
temaer, hhv.
1.
2.
3.
4.

Kommunikation og dialog
Administrativ support
Opgaver og kompetencer
Sammensætning og repræsentation

1. Kommunikation og dialog
En række mulige ’platforme’ blev nævnt under KIR’s drøftelse –






hjemmeside
Facebook
workshops på dialogmøder
’Formandsmøder’
opdelte møder for hhv. kultur- og idrætsforeningerne.

Forvaltningens vurdering af hjemmeside og Facebook-profil som platforme
er, at begge løsninger – hjemmeside mere end Facebook – er meget
ressourcekrævende, hvis der skal produceres tilstrækkeligt med stof til, at
de fremstår levende og interessante.
Som alternativ kan overvejes en ’nyhedsmail’ eller en tydeligere
tilstedeværelse på Køge Kommunes hjemmeside, hvor ’foreningsnyheder’
udsendes samlet én gang ugentligt.
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Den direkte dialog – i form af workshops, temamøder, seminarer eller fx
tilstedeværelse ved Idrættens Sommerfest og Foreningernes Dag – vurderes
ligeledes at være relevant, da det erfaringsmæssigt kan være svært at nå
foreningernes formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer via de nævnte
platforme.
2. Administrativ support
Der er en del eksempler fra andre kommuner, hvor det lokale idrætsråd eller
-samvirke tilbyder forskellige typer af administrativ og/eller juridisk support
til medlemsforeningerne.
Der er dog ikke umiddelbart kendte eksempler på at kommunen eller dele af
den kommunale organisation stiller regnskabssystemer, forsikring etc. til
rådighed for foreningerne. En sådan løsning vil skulle undersøges i forhold til
kommunalfuldmagten.
3. Opgaver og kompetencer
Det kan overvejes at tildele KIR yderligere opgaver og kompetencer med
henblik på at skabe mere indhold i rådets arbejde. De yderligere opgaver og
kompetencer kunne fx dreje sig om:






Input til handleplaner for Idræts- og kulturstrategien
Fordeling af midler fra puljen til udviklingsarbejder eller andre puljer
Udvikling af særlige projekter og indsatser på kultur- og
idrætsområdet
Tilsyn med, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i
overensstemmelse med loven og de fastsatte regler
Forslag til byrådet om fordeling/disponering af midlerne på kultur- og
idrætsområdet.

Herudover kan det overvejes at give KIR mulighed for at varetage opgaven
med at arrangere kurser for foreningslivet, planlægge og gennemføre dialogog/eller temamøder, planlægge og gennemføre medaljevinderarrangement
o. lign.
KIR kunne endvidere gives mulighed for selv at igangsætte indsatser og
projekter på tværs af det folkeoplysende område.
Tildelingen af yderligere opgaver og kompetencer vurderes at kræve en
konkret forventningsafstemning og en tydelig rammesætning for
samarbejdet med forvaltningen – herunder en afklaring af
ressourcespørgsmålet, arbejdsgange etc.
4. Sammensætning og repræsentation
KIR ligger i den lave ende, når der sammenlignes med størrelsen af
folkeoplysningsudvalgene i andre kommuner.
Det kan overvejes at udvide Kultur- og Idrætsrådet med fx
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To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af
foreninger vurderes at være underrepræsenteret
Én yderligere plads til hhv. fritidsforeningerne og øvrige foreninger
To tilforordnede fra hhv. hallerne og kulturinstitutionerne.

Funktionen af de tilforordnede vil være dels at sikre et professionelt og
uafhængigt perspektiv, at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at
understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne.
Ovenstående ville give et ’kultur- og idrætsråd’ på samlet 15 medlemmer.
Hvordan sikres det så, at medlemmerne virker repræsentative for deres
respektive områder? I en række andre kommuner findes uafhængige,
frivillige idrætsråd/-samvirker – i lighed med Kulturelt Samråd i Køge.
Det kan overvejes at styrke foreningernes egen, uafhængige organisation,
og fordele ved de uafhængige, frivillige samvirker kan være:






Køge Kommune får et organiseret, samlet forum at samarbejde med
Dialogen på tværs af foreningerne styrkes
Foreningerne kan have nytte af hinanden ved at dele ressourcer til fx
administration, lokale- og tilskudsansøgninger etc.
Rådet/samvirket kan løse visse opgaver – fx arrangere kurser,
temaaftener etc.
Rådet/samvirket kan selv stå for udpegelsen af repræsentanter til
KIR.

Aktuelt får Kulturelt Samråd i Køge et mindre driftstilskud på 45.000 kr.
Det skal for en ordens skyld bemærkes, at hovedparten af ovenstående
ændringer i KIR’s opgaver, organisering etc. forudsætter en revision af Køge
Kommunes folkeoplysningspolitik, som skal godkendes af Køge Byråd.
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