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Politikken
Indlevelse og inddragelse – udfoldelse og oplevelse
- for alle i Norddjurs
Kultur og fritid i Norddjurs Kommune
I sommeren 2008 godkendte kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes første kulturog fritidspolitik for perioden 2008-2012. Det blev besluttet, at politikken skal revideres i
2012 for en 4-årig periode.
Efter samtaler i Kultur- og Udviklingsudvalget, en konference med kultur- og fritidslivets
mange aktører og en høringsproces, er en revideret kultur- og fritidspolitik 2013-2016 klar.
Politikken tager udgangspunkt i tværgående helhedstænkning frem for i fagområder.
Politikken er for alle, og dermed ikke målrettet bestemte grupper. Politikken følges op af
konkrete handlinger, som revideres årligt. I forbindelse med udarbejdelsen af
handlingskatalog vil der være dialog med interessenterne på kultur- og fritidsområdet. Det
vil ligeledes være i forbindelse med handlinger, at overvejelser over særlige indsatser for
særlige målgrupper vil blive foretaget.
Politikken for 2008-2012 har været et godt arbejdsredskab og er grundlaget for den nye
politik. Men vision og værdier er tilpasset tiden og udviklingen, og indsatsområderne har
fået nyt fokus. Der er udarbejdet statusbeskrivelse i august 2011 over udviklingen i den
periode, den første politik har været gældende.

Markante huse
Norddjurs Kommune har et mangfoldigt og forskelligt
kultur- og fritidsliv. Vi har markante huse og en rig
kulturhistorie, som er omdrejningspunkter for
oplevelse og inddragelse, indlevelse og udfoldelse.
Norddjurs Biblioteker er væsentlige institutioner for
kultur, information og læring, og de fysiske rammer og
organisationen er på plads for biblioteksområdet, så
der nu for alvor er fokus på indhold og udvikling.
Kulturhuset Pavillonen i Grenaa er kendt ud over
kommunens grænser som spillested for musik og
teater af høj standard, og her giver en helt ny stor
moderne scene mulighed for nye tilbud samtidig med,
at der kan arbejdes med lokal talentudvikling. På
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museumsområdet er vi blevet en del af Museum Østjylland med flere resurser og kræfter,
og museerne på Gl. Estrup går nye veje og formidler på levende vis kulturarven.
Kattegatcentret i Grenaa byder på oplevelser med havets dyr og havets ressurcer, og
konturerne af Havets Hus tegner sig nu tydeligere, hvor forskning og oplevelser er
nøgleord. På idrætsområdet står vi stærkt med store idrætscentre med svømmehaller i
Grenaa og Auning og en række renoverede haller spredt ud over hele kommunen. I
Grenaa giver en ny kunstgræsbane nye perspektiver. Musikskolen er blevet til
Kulturskolen Norddjurs med spændende tilbud til børn, unge og voksne i flere genrer.
Også Baunhøj Mølle rager op som kendt udstillingssted for anerkendt kunst.

Markante mennesker og stærk organisering
Markante mennesker – ildsjælene - har æren for en frodig og dynamisk underskov af
aktiviteter og aktivitetshuse overalt i kommunen. Foreningerne og deres mange aktive
brugere er det basale grundlag for idræts- og fritidsaktiviteter i næsten alle døgnets 24
timer, og aftenskolerne er i konstant udvikling i bestræbelserne på at give tilbud om
læring, indsigt og aktivitet. Forsamlings- og kulturhusene og udstillingsstederne byder på
masser af liv, og på egnsarkiver arbejder foreninger, frivillige og ansatte sammen om at
sikre og formidle viden om områdets historie.
En vigtig brik i samarbejdet mellem kommune og aktører er samvirkerne, som dækker
foreninger, aftenskoler, arkiver og kulturinstitutioner. Og på folkeoplysningområdet er et
nyt forum – Fritidsrådet – skabt som afløser for Folkeoplysningsudvalget. Fritidsrådet skal
fremover være med til at tegne udviklingen på hele folkeoplysningsområdet, som især har
de unge under 25 år som omdrejningspunkt.

Kultur- og fritidspolitikkens samspil med andre politikker og strategier
Kultur- og fritidspolitikken respekterer og fungerer under den overordnede
udviklingsstrategi, som gælder for kommunen. Visionen er her: Norddjurs i vækst.
Nytænkning og samarbejde er markante og gennemgående temaer i strategien, og vision
og temaer afspejles også i kultur- og fritidspolitikken.
For den netop vedtagne folkeoplysningspolitik gælder, at den er en del af kultur- og
fritidspolitikken og således har samme vision, værdier og indsatsområder.
Folkeoplysningspolitikken indgår som bilag til kultur- og fritidspolitikken.

På tværs af kommunegrænser
Kultur- og fritidspolitikken skal række ud over kommunens grænser.
Kulturaftalen understøtter de lokale kulturpolitiske initiativer, fremmer samarbejde
mellem kommunerne, giver en større kulturpolitisk dispositionsfrihed lokalt og udbygger
den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og det kommunale niveau. Derfor har
Norddjurs Kommune sammen med Favrskov, Odder, Skanderborg, Samsø og Syddjurs
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Kommuner indgået en kulturaftale med Kulturministeriet under navnet Kulturring
Østjylland.
Aarhus er kandidat til at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017. Alle kommuner i Region
Midtjylland og regionen støtter kandidaturet. Såfremt Aarhus vinder kandidaturet som
kulturby, vil dette have en positiv afsmittende virkning i Norddjurs Kommune, hvis vi tager
udfordringen op og ser mulighederne i det.
Også samarbejdet med naboen Syddjurs Kommune er udviklet i perioden 2008-2012, og
nye muligheder for samarbejder tegner sig. Samarbejdet tegner sig for fælles information
om kultur og fritid, samarbejde om ungdomsprojekter o.m.a.

Dialog og samarbejde
Kulturpolitikken og dens målsætninger er vore pejlemærker for, hvad vi gerne vil. Hvert år
vil der blive afholdt en konference mellem kultur- og fritidslivets aktører og Norddjurs
Kommune, hvor der bliver lejlighed til at gøre status og gå i dialog om de fremtidige
handlinger, der skal udmønte politikken.
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Vision
Indlevelse og inddragelse – udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs.
Vi er optaget af inddragelse, at alle er med, når der besluttes. Samarbejde styrker
fællesskabet, og samarbejde på tværs gennem partnerskaber og nye alliancer giver nye
perspektiver.
Vi er optaget af at styrke livskvalitet og sundhed, både den fysiske og den mentale.
Og vi er optaget af at gentænke, både brugen af de fysiske rammer og karakteren af
samarbejdet og aktiviteterne.
Vores vision er, at kultur og fritid er for alle
kommunens borgere.
For børn og unge, for voksne, midaldrende og
ældre.
For de nysgerrige og for dem, som søger trygheden
og det kendte.
For turister og for besøgende.
Men allermest for dem, som bor her og oplever
Norddjurs i hverdagen.
Vores vision er, at kultur og fritid giver indlevelse,
udfoldelse og oplevelse.
At vi bliver klogere og har mulighed for at gå i dybden med de ting, der interesserer os.
At vi bliver dygtigere til at udføre de ting, der optager os.
Og at vi får mulighed for at udfolde os i lige præcis den retning, vi lyster.
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Værdier
Forskellighed og mangfoldighed…………..
er de to kulturpolitiske værdier, der kendetegner kultur- og fritidslivet i Norddjurs.
Forskellighed - fordi folk på Norddjursland er forskellige – både i interesser, baggrund og
behov. Geografien er forskellig, og folk vælger at bosætte sig forskellige steder.
Derfor er det vigtigt at skabe sammenhold og mødesteder lokalt, så alle disse forskellige
folk kan møde hinanden. Og skabe ting sammen. Og skabe sammenhæng.
Mangfoldighed - fordi kultur- og fritidslivet skal være mangfoldigt for at favne folks
forskellige behov.
Udbuddet i faciliteter viser sig på mangfoldige måder.
Det er vigtigt, at der er plads til mangfoldighed, men vi skal også turde prioritere og
anvende resurserne, hvor der er behov.

Særlige indsatsområder
Gentænk, partnerskaber, tværfaglighed
Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med kulturog fritidslivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række
indsatsområder.
Der vil hvert år blive beskrevet konkrete handlinger, som udføres og knytter sig til
indsatsområderne, så politikken skaber synlige forandringer til gavn for kommunens
borgere.
Der er fire særlige målsætninger, som Norddjurs Kommune ønsker at sætte fokus på i
2013 - 2016.
De fire målsætninger er:
1.
2.
3.
4.

Børn og unge
Nye brugere
På tværs af kommunegrænser
Kommunikation og synliggørelse

Overordnet for målsætningerne gælder, at det er hensigten at skabe sammenhæng og
kvalitet på kultur- og fritidsområdet med en rød tråd til kommunens øvrige områder.
Målsætningerne skal overordnet være domineret af tanken om nye, og gerne alternative
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måder, at tænke samarbejde på. Der skal være fokus på at skabe tværgående
partnerskaber og alliancer.
Der er mange menneskelige ressourcer og gode faciliteter i Norddjurs Kommune.
Politikken skal derfor inspirere til at gentænke måden vi gør tingene på, gentænke
stederne, vi benytter til vores aktiviteter og gentænke de alliancer og partnerskaber, vi
indgår i, når vi samarbejder med andre, så vi får mere ud af de resurser, vi har til rådighed.
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1. Målsætning
Børn og unge
Der skal sættes fokus på kultur- og fritidslivets tilbud til børn og unge, som er
fundamentet i kommunen. Der arbejdes på at kunne tilbyde et sjovt, sundt og udviklende
idræts-, kultur- og fritidsliv sammen med andre. Det skal ske i samarbejde med de
frivillige, ildsjæle, børnebyer, kulturskolen, skoler og professionelle kulturinstitutioner. Vi
ønsker, at der er de bedste betingelser for at skabe aktive kultur- og fritidsoplevelser.
Aktiviteter, der hele tiden er i forandring og tilpasses ønsker og behov.

Indsatser:
Ungemiljø / Campus
Der skal arbejdes på at skabe et miljø for alle unge - et miljø udviklet af unge for unge.
Rammerne for ungemiljø kan være sammensat af eksisterende og nye fysiske steder, hvor
de unge kan samles og udvikle nye aktiviteter, netværke og bruge deres kompetencer i
fællesskab.
I Grenaa er der en geografisk sammenhæng mellem et ungemiljø og ungdomsuddannelserne og ungdomsskolen. Der skal derfor arbejdes med at udvikle ungemiljøet på
tværs af de etablerede institutioner og ungegrupper, sådan at der bliver et stærkt
ungdoms- og uddannelsesmiljø. Et element i dette er talentudvikling, der betyder, at flere
unge får mulighed for at udvikle deres kreative og innovative potentialer.

Børnekultur
Der skal arbejdes på at skabe
tværgående
børnekulturaktiviteter
i
samarbejde med daginstitutioner,
skoler, foreninger og institutioner.
De mange kulturaktiviteter skal
være en integreret del af børns og
unges hverdag. Et tværgående
samarbejde skal danne ramme for
og
bidrage
til
kulturelle
fællesskaber. Fleksibilitet og bedre
udnyttelse
af
eksisterende
rammer skal give mulighed for at
skabe nye tilbud til børn og unge,
så flere får mulighed for at være
aktive.
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2. Målsætning
Nye brugere
Kultur- og fritidslivets tilbud bliver flittigt brugt at både børn, unge, voksne, og ældre
borgere. Men det er målet, at endnu flere benytter sig af de tilbud, der er i kommunen,
eller selv tager initiativ til at være aktive. Borgere, der i forvejen benytter kultur- og
fritidslivet i én sammenhæng, skal inspireres til at få glæde af tilbuddene i en anden
sammenhæng.
Der er en gruppe borgere, som endnu ikke benytter faciliteterne og mulighederne i kommunen.
Der skal derfor sættes fokus på, at udvikle både eksisterende og nye tilbud til disse grupper eller
engagere dem i at skabe aktiviteter, som de synes, er spændende.
Det tilstræbes, at kultur- og fritidslivets tilbud også kan skabe værdi hos både turister og
potentielle tilflyttere.

Indsatser
Fleksible fysiske rammer
Ved at skabe fleksible rammer i de eksisterende faciliteter og med fokus på
tilgængelighed, kan der udvikles nye muligheder for aktiviteter og arrangementer.
Rammerne skal gentænkes som multifunktionelle, der giver muligheder for nyskabende
aktiviteter, hvor det er muligt at tiltrække nye brugere og skabe alliancer, der kan få flere
til at blive aktive.

Samarbejdsrelationer
Kultur- og fritidslivets tilbud skal inspirere til, at nye grupper finder sammen om en fælles
aktivitet og samtidig bidrager til at se mulighederne fra nye vinkler og skabe alternativt
samarbejde på tværs af faggrupper, alder, køn og status så der skabes nye, stærke
fællesskaber.

Socialt ansvar
Norddjurs Kommune har en særlig forpligtelse over for borgere, som har brug for støtte til
at komme i gang med en aktivitet og blive del af et fællesskab. Derfor skal der i
samarbejde med foreninger arbejdes med, hvordan Norddjurs Kommune i samarbejde
med foreninger kan skabe gode betingelser, lyst og motivation for nye former for kulturog fritidstilbud og til nye aktiviteter, der tilpasses brugere med særlige behov. Der skal
gives mulighed for, at ikke-organiserede kan være sammen i nye rammer og aktiviteter.
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3. Målsætning
På tværs af kommunegrænser
Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser skal prioriteres og udvikles. Det stiller
krav til prioritering af samarbejde på tværs og åbenhed for nye samarbejdsrelationer.

Indsatser:
Kulturby 2017
Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til at gøre Aarhus til en attraktiv europæisk
kulturhovedstad, hvis Aarhus opnår denne status. Det betyder, at der i et samarbejde skal
finde aktiviteter sted i Norddjurs Kommune som en del af denne store satsning. Det skal
kunne ses og mærkes i Norddjurs Kommune, at der er fokus på den europæiske dimension
og på det gennemgående tema i Kulturby Aarhus 2017: Gentænk.
Såfremt Aarhus ikke får titlen som europæisk kulturhovedstad, skal Norddjurs Kommune
arbejde på at der sammen med de øvrige kommuner i regionen gennemføres
tværkommunale
kulturprojekter
med
udgangspunkt
i
de
gennemførte
planlægningsarbejde.

Kulturring Østjylland - kulturaftale
Norddjurs Kommune skal sammen med kommunerne Syddjurs, Favrskov, Skanderborg,
Odder og Samsø indgå i en kulturaftale for perioden 2013-2016 med Kulturministeriet.
Aftalen skal resultere i gennemførelse af en række projekter for borgerne i Norddjurs
Kommune inden for temaerne ”Kultur på tværs”, ”Kulturarv og kulturlandskaber i
bevægelse” og ”Skabende kunst” med aktiv medvirken og engagement af kommunens
institutioner.

Samarbejde med Syddjurs Kommune
Djursland er et naturligt afgrænset område. Der er mange fælles lighedstræk på kultur-,
kunst- og fritidsområdet i kommunerne. Turister besøger området uden skelen til
kommunegrænsen. Det er naturligt med et nært samarbejde på tværs af kommunerne.
Norddjurs Kommune og kommunens kultur- og fritidsinstitutioner skal aktivt indgå i
udvikling af projekter i dette samarbejde på tværs til gavn for borgere og turister.
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4. Målsætning
Kommunikation og synliggørelse
Norddjurs Kommune skal have fokus på kommunikation og synliggørelse. Der findes et rigt
og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud og mange forskellige interessegrupper og
foreninger. Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til, at formidle tilbuddene og skabe
aktiviteter, hvor de forskellige parter kan mødes og udvikle netværker og samarbejde.
Såvel traditionelle formidlingskanaler som nye moderne medier anvendes. Det tilstræbes,
at både særlige arrangementer og almindelige fortløbende tiltag kommunikeres ud, så
brugernes behov for information imødekommes. Kommunen skal desuden arbejde for, at
forskellige samarbejdspartnere kan mødes i fora, hvor det er muligt at udveksle erfaringer
og styrke netværker – både i cyberspace og i den helt almindelige fysiske verden.

Indsatser
Norddjurs Kommune skal udvikle nye kommunikationsveje i takt med, at muligheder er til
rådighed. Det kan bidrage til at effektivisere arbejdsgange og give brugerne bedre
betingelser for involvering.

Nye medier
Det tilstræbes, at nye medier i videst muligt omfang tages i brug, hvor det er relevant for
at kommunikere målrettet med en målgruppe. Det kan f.eks. være sms information, Apps
til smartphones, benyttelse af Facebook etc. målrettet unge.
Der skal arbejdes på at indføre fælles bookingsystemer, der kan samle kommunikationen
fra brugerne til kommunen – og omvendt.
Kommunens egen hjemmeside skal samle alle relevante informationer for kultur- og
fritidsområdet, og muligheden for at benytte links for at kunne informere bredere skal
udnyttes.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012
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