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Forvaltningens udspil til revitalisering af Aabenraa
Kommunes seks dialogfora

Baggrund
Dette udspil til ændret mødeform samt plan for implementeringsproces bygger på løbende intern dialog i forvaltningen samt på et møde med formændene for Aabenraa
Kommunes dialogfora den 1. maj 2019. Det overordnede formål er at revitalisere dialogforaenes funktion, bl.a. på baggrund af følgende:
 Kultur- og Fritidsudvalget har et ønske om, at dialogmøderne bidrager til nye
idéer og initiativer på det kulturelle og fritidsmæssige område, som udvalget
kan bringe med ind i den politiske debat.
 Analyser viser, at det i vid udstrækning er de samme beløbsmodtagere der søger og modtager tilskud fra de bevilligende råd (Fritidsrådet og Kulturelt Samråd).
 Frivillighedsundersøgelsen afdækker, at kommunikationen mellem kommunen
og de frivillige foreninger har et stort udviklingspotentiale. En revitalisering af
rådenes rolle kan være et led i at styrke denne kommunikation.
 Dialogen med rådene afdækker, at der er behov for en forventningsafstemning
omkring rådsmedlemmernes funktion i forhold til at repræsentere deres baglande generelt.
Formændene bakkede på mødet den 1. maj 2019 op om, at der gennemføres et forsøg med en fælles temadag, hvor de forskellige baglande sættes i spil. Konklusionen
på mødet blev, at forvaltningen skulle udarbejde et udspil til ny mødeform og nye
samarbejdsaftaler samt en plan for en implementeringsproces.
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens udspil til ændret møde
form, vil forvaltningen fremlægge udspillet for dialogforanes formænd med henblik på
kvalificering.

Tidligere mødeform
Frem til 2019 har dialogrådenes mødestruktur haft følgende form:


En samarbejdsaftale indgået i 2009 definerer, at Kulturelt Samråd og Aabenraa
Kommunes Fritidsråd har to årlige møder med Kultur- og Fritidsudvalget af en
times varighed.



En samarbejdsaftale indgået i 2009 definerer, at Samrådet for Lokalarkiver,
Billedkunstrådet samt Musikrådet har et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget af en times varighed.



Siden etableringen af Campusrådet i 2015 har der været afviklet dialogmøder i
forskellig form mellem rådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Udspil til ny mødeform
Fælles temadag:
Forvaltningen foreslår, at der som noget nyt afholdes en fælles temadag for alle rådene i tredje kvartal. Det kunne være i form af et fem timers lørdagsarrangement i tidsrummet 12-17.
I løbet af dagen vil hvert råd få mulighed for et individuelt møde med Kultur- og Fritidsudvalget, hvor de kan udtrykke, hvad der ligger dem på hjertet og diskutere fagligt
indhold. Derudover vil der være mulighed for en fællessession med workshops på
tværs omkring temaer i Kultur- og Fritidspolitikken, som er identificeret via dialogmøder med forvaltningen. Temadagens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem
forvaltningen samt en repræsentant fra henholdsvis Aabenraa Fritidsråd og Kulturelt
Samråd. De øvrige dialogfora er også velkomne til at sende repræsentanter.
Det kunne f.eks. være temaer som:









Kunst og Kultur som vækstmiddel
Hvordan aktiverer vi vores baglande?
Outdoor - Kultur, natur og idræt i det fri
Hvad kan jeg gøre for min kommune?
Kommunikationskanaler SoMe, folder eller mund-til-øre?
Hvad kan jeg gøre for fællesskabet?
Virksomheder og frivillige i partnerskaber?
Hvordan blomstrer min forening/tilbud ved at være med i Aktiv Ferie?

Som afslutning på temadagen kan der være fællesspisning og/eller mulighed for at
være publikum til en teaterforestilling, sportskamp, koncert eller lignende.
Øvrige møder og procedurer:
Udover den fælles temadag og de individuelle møder som dialogforaene får med udvalget i den forbindelse, foreslår forvaltningen følgende:


At Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd inviteres til hver for sig
at deltage som punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære udvalgsmøder i
andet kvartal (marts og april). Forårsmånederne betragtes som hensigtsmæssige, da det er Aabenraa Kommunes budgetplanlægningsfase.



At forvaltningen deltager i et forudgående bestyrelsesmøde i Kulturelt Samråd
og Aabenraa Kommunes Fritidsråd med henblik på at forberede rådenes deltagelse på udvalgsmøder i andet kvartal. På bestyrelsesmødet diskuteres de dilemmaer, faglige temaer og værdispørgsmål, som rådet ønsker at fremlægge
på det efterfølgende udvalgsmøde.
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At Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd fremsender økonomiske
oversigter og dilemmaer til udvalgets orientering forud for deltagelsen på udvalgsmødet, så udvalget har mulighed for at forberede spørgsmål.



At Samrådet for Lokalarkiver, Billedkunstrådet, Musikrådet og Campusrådet inviteres til møder på forvaltningsniveau i andet kvartal, som forberedelse til den
fælles temadag tredje kvartal.

Fordele og ulemper ved den nye mødestruktur
Ulemper ved den nye mødestruktur:
 Foreninger, politikere og forvaltningens medarbejdere skal tage ½ lørdag ud af
kalenderen.


Dialogfora har ikke en time alene med Kultur- og Fritidsudvalget, som der har
været tradition for hidtil.

Fordele ved den nye mødestruktur:
 En fælles temadag forventes at skabe et tættere fælleskab og netværk blandt
de deltagende parter.


En administrativ lettelse, idet forvaltningen ikke skal forberede og gennemføre
otte årlige dialogmøder (hvor der hver gang deltager to til tre medarbejder en
time, og bruges en til fem timer på at forberede dagsorden.)



Udvalgsmedlemmerne skal ikke afsætte mødetid inden for normal arbejdstid
(kl. 15-16).



Alle udvalgsmedlemmer er med til møderne med Kulturelt Samråd og Aabenraa
Kommunes Fritidsråd i andet kvartal, da disse møder bliver en del af de ordinære møder.



Ifølge Kultur- og Fritidspolitikken er det planen at afholde temadage for ”tænketanksaktører”, hvilket med fordel kan tænkes sammen med den fælles temadag for Aabenraa Kommunes dialogfora.



Udvalgsmedlemmerne kan på egen hånd orientere sig i økonomibilagene uden
at dette optager mødetid.
De meningsfulde punkter bliver der bedre tid til at komme i dybden med.



Dialogmøderne bidrager til nye idéer og initiativer på det kulturelle og fritidsmæssige område, som udvalget kan bringe med ind i den politiske debat.

Implementerings proces:
Forvaltningen forslår, følgende plan for implementering af de nye samarbejdsaftaler:
Oktober 2019:
Alle eksisterende samarbejdsaftaler opsiges den 1. oktober 2019 med ikrafttrædelse
den 1. januar 2020, da der er tre måneders opsigelse.
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Oktober 2019:
Formændene for Aabenraa Kommunes dialogfora indkaldes til et fælles møde med
forvaltningen, hvor formålet er følgende:
a) Forvaltningens udspil til ny mødeform præsenteres og kvalificeres.
b) Forvaltningen indleder en dialog med formændene vedrørende de indholdsmæssige ændringer, som udvalget ønsker at indarbejde i de nye samarbejdsa ftaler og modtager formændenes input.
November 2019:
Forvaltningen sender udkast til nye samarbejdsaftaler til høring hos dialogfora.
November 2019:
Det endelige bud på ny mødeform samt de nye samarbejdsaftaler sendes til godkendelse i udvalget.
Januar 2020:
De nye samarbejdsaftaler træder i kraft.
Første – andet kvartal 2020:
Eventuel justering og godkendelse på generalforsamling af dialogforas vedtægter s åfremt ændringerne i samarbejdsaftalerne fordrer dette.
Januar 2021:
Evaluering og eventuel justering af den nye mødeform.
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