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FORORD
Med Kultur-, Erhverv- og Planudvalget har KL inden for vækst- og
udviklingsdagsordenen fået en ny politisk bane at spille på de kommende år. Samspillet mellem kultur, erhverv og plan giver os som
udvalg mulighed for, at præge KL’s linje på kommunalt og nationalt
plan.

og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i
den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Vi har som kommuner et stort ansvar for glidende overgange og implementering af
det nye system, så virksomhederne får de bedste forudsætninger
for at skabe vækst og arbejdspladser.

Som noget nyt vil vi sætte samspillet mellem kultur, erhverv og
plan øverst på dagsordenen. Både ved at lytte til de erfaringer, der
findes rundt i landet, og bruge det til, at sætte retning for kommunernes arbejde med kultur, erhverv og plan i et strategisk overlap. Vi
er som kommuner nødt til at forholde os aktivt til, hvor stor betydning kultur har for borgerne, når det kommer til bosætning, turisme
og i hverdagen, og på den baggrund have ambitioner for området.
Det er således udvalgets vision at udnytte de synergier, der opstår
ved at koble områderne sammen.

Den reviderede planlov giver mange muligheder for kommunerne
på land og i by. Disse skal tydeliggøres og udbredes mellem os,
mens vi samtidig minder hinanden om, at beskytte den natur, som
udenlandske turister rejser til Danmark for at opleve.

Vi har indledt vores udvalgsperiode med grundige drøftelser af,
hvad vores fokusområder som udvalg skal være. Drøftelserne har
ledt os frem til tre fokusområder og ni politiske aftryk, der sætter
retningen for udvalgets arbejde de næste år. Fokusområderne skal
ses i sammenhæng med KL´s øvrige indsatser og politikker.
Vi ønsker levende debat mellem borgere, kommuner, organisationer, virksomheder, institutioner og alle andre interesserede om den
fremtidige politik på områderne. Hvad end det handler om erhverv,
idrætshaller, byplanlægning, natur, museer, biblioteker, landdistrikter eller musik er synspunkterne mange og diskussionerne vigtige.
Vi ønsker at skabe de bedste og bæredygtige vækstbetingelser for
dansk erhvervsliv gennem målrettet erhvervsservice og strategisk
planlægning. Reformen af erhvervsfremmesystemet har sat nye
rammer for kommunernes erhvervsservice, men KL’s ambitioner
om vækst og udvikling i hele Danmark er de samme. Kommunerne
vil i det nye system spille en nøglerolle, og skal fortsat være det
lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder

Kultur- og fritidslivet har i forvejen enorm lokal betydning. Alt tyder
på, at det de kommende år vil få endnu større indflydelse på bosætning og udviklingsmuligheder i kommunerne. Samtidig tillægges
kultur- og fritidsaktiviteter større betydning også for vores mentale
sundhed og velvære. Attraktive lokalmiljøer og gode rammer skaber mulighederne. Her vil vi understøtte og udbrede de utallige
smarte løsninger, vi ser i det ganske land.
Dette papir beskriver hvert strategisk fokusområde og de tilhørende politiske aftryk, vi vil sætte som udvalg. Samt en række politiske
temaer og konkrete aktiviteter, der skal understøtte, at vi når i mål.
Vi vil mindst en gang årligt følge op på fokusområderne. Er de fortsat relevante? Når vi det, vi gerne vil?
God læselyst.

Leon Sebbelin
Formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
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Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
Fokusområde 1: Sikre vækst og udvikling i hele Danmark

FOKUSOMRÅDE 1:
SIKRE VÆKST OG UDVIKLING I
HELE DANMARK
Vækst og udvikling er forudsætningen for at opretholde velfærdssamfundet. Samtidig er der en global tendens, der trækker vækst
og udvikling mod de større byer. Udfordringen i Danmark og for
kommunerne under et er, hvordan vi både sikrer vækst samlet set i
Danmark og samtidig sikrer, at væksten sker i hele landet. Dette behøver ikke være hinandens modsætninger.
Kommunerne er en del af løsningen, og sammenlægningen af kultur-, erhverv- og planområdet i ét udvalg giver nye strategiske muligheder i samtænkning af kultur, erhverv og planlægning som vækstdriver i kommunerne. Samtidig danner det grundlag for dialog og
alliancer med en række nye aktører.
Som udvalg vil vi fokusere vores arbejde på:
– Samtænkning af kultur og erhverv som strategisk felt i kom		munerne
– Erhvervsudvikling og udvikling i landdistrikter
– Levende byer
– Et stærkt erhvervsfremmesystem
– Stærke turismedestinationer

POLITISKE AFTRYK
1) Vi vil som udvalg være det synlige talerør i kommunernes interessevaretagelse for og understøttelse af bæredygtig vækst og udvikling i kommunerne, så man kan
leve og drive virksomhed i hele Danmark, hvad end
man bor i byer eller landdistrikter.
2) Vi vil understøtte, at kommunerne bedst muligt, og
under hensyn til miljø- og natur, kan udnytte mulighederne i det nye erhvervs- og turismefremmesystem
samt de nye muligheder, der ligger i planloven.
3) Vi vil udbrede inspiration til kommunerne om, hvordan
man med udgangspunkt i lokale styrkepositioner og
stedbundne potentialer kan arbejde strategisk med samtænkning af kultur, erhverv, plan og turisme til at skabe
bosætning, oplevelser, turismeudvikling og levende byer.

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
Fokusområde 2: Fremme økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i kultur- og fritidsfaciliteter
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FOKUSOMRÅDE 2:
FREMME ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED I KULTUROG FRITIDSFACILITETER
Kultur- og fritidsliv bidrager med stor værdi til mange borgere både
i form af et sundere liv for den enkelte og i forhold til sammenhængskraften i et samfund generelt. Der er i den forbindelse stor
efterspørgsel blandt borgerne efter kommunale kultur- og fritidsaktiviteter, hvilket over hele landet lægger et pres på den kommunale
anlægsøkonomi – særligt set i lyset af anlægsloftet.
En måde at imødekomme denne udfordring på er, at forsøge at
tænke mere kreativt i udnyttelsen af ledige kommunale kvadratmeter, tværkommunale samarbejder om faciliteter og udvikling af
grønne udendørsarealer samt en bedre udnyttelse af byens rum.
Udover at det skal være økonomisk bæredygtigt for kommunerne
at have et passende antal kultur- og fritidsfaciliteter, er der også
større og større fokus på at skabe løsninger, der er miljømæssigt
bæredygtige.

Som udvalg vil vi fokusere vores arbejde på:
– Bæredygtige investeringer i kultur- og fritidsfaciliteter
– Tilgængelige udendørsaktiviteter under hensyntagen til
		naturen
– Tværkommunale samarbejder om udvikling af naturom		 råder og faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter
– Optimeret udnyttelse af nuværende faciliteter og flerfunk		 tionalitet i nye bygninger
– Miljøvenligt byggeri

POLITISKE AFTRYK
1) Vi vil som udvalg sætte dagsordenen for økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal fokus
på, hvordan kommunerne får mest ud af deres investeringer i kultur- og fritidsfaciliteter gennem samtænkning af funktioner,
anvendelse, målgrupper og strategier.
2) Vi vil understøtte tiltag, der fremmer tværkommunale samarbejder på kultur- og fritidsområdet. Kommu nerne skal sikres reel
viden om fordelene ved udvikling af fælles naturområder og fælles faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter.
3) Vi vil arbejde for større opmærksomhed på naturens potentialer for udviklingen af by- og landdistrikter, herunder formidle de
gode eksempler på bynære naturoplevelser og udvikling af lokalområder gennem udnyttelse af naturen til kulturelle og rekreative formål.
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Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
Fokusområde 3: Understøtte gode rammer for kulturen og fritidslivets betydning
betyd-ningfor
forsammenhængskraften
sammenhængskraftenog
ogfor
forlokale
lokalesamfund
samfund

FOKUSOMRÅDE 3:
UNDERSTØTTE GODE RAMMER FOR
KULTUREN OG FRITIDSLIVETS
BETYDNING FOR SAMMENHÆNGSKRAFTEN OG FOR LOKALE SAMFUND
Der er et stigende pres på sammenhængskraften i det danske
samfund med øget individualisme samt øget polarisering i både
samfundet og i den offentlige debat. Ens valg af uddannelse, sted
at bo og om man vælger privat eller kommunal folkeskole afgør i
høj grad, hvilke mennesker man møder, og der er en fare for, at man
lukker sig om sig selv og i værste fald, at der sker en opbyggelse af
parallelle samfund.

Som udvalg vil vi fokusere vores arbejde på:
– Modvirke parallelle samfund i Danmark
– Den tværgående værdi af kultur og fritidsaktiviteter
– Kultur og fritid som lokalt drivhjul
– Fremtidens biblioteker

POLITISKE AFTRYK
KL ser et potentiale i at understøtte gode rammer for eksempelvis
frivillige organisationer og foreninger, der kan spille en stor rolle for
fællesskabet i lokale samfund - både i landsbysamfund og i kvartererne i de større byer. Foreninger og den frivillige sektor danner grobund for, at folk føler sig som en del af fællesskabet og kan dermed
være med til at skabe øget sammenhængskraft. Man kan møde alle
typer af folk enten i fodboldklubben eller til spejder.
Fritids- og kulturtilbud er også med til at klæde borgerne på til stillingtagen, argumentation, demokrati og selvstændig meningsdannelse. Endelig kan fritids- og kulturaktiviteter være med til at løse
udfordringer på andre velfærdsområder såsom ensomhed og integrations- og sundhedsproblemer, hvilket er med til at understøtte
sammenhængskraften i samfundet.

1) Vi vil være talerør for at kultur- og fritidslivet, dets institutioner og frivillige spiller en central rolle ift. sammenhængskraft i lokalsamfund, og vi vil understøtte,
at kommunerne bruger lokale kultur- og fritidstilbud til
at fremme demokratisk dannelse og modvirke parallelle samfund.
2) Vi vil stimulere en lands- og lokalpolitisk dagsorden om
kulturens positive betydning for sundhed og trivsel for
borgere i alle aldre.
3) Vi vil arbejde for gode rammevilkår for foreningsliv og
frivillige, så flere vil og kan engagere sig i lokale fællesskaber.

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget
Fokusområde 1: Sikre vækst og udvikling i hele Danmark
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