
Byrådet

Kultur- og fritidspolitik

Indledning

Kultur- og fritidspolitikken er udarbejdet af Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati i samarbejde 
med kommunens mange aktive borgere, kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger og ildsjæle.

Kultur- og fritidspolitikken beskriver de politiske visioner og målsætninger for Halsnæs Kommunes 
indsats på kultur- og fritidsområdet for de kommende år, og er en bred politik, som henvender sig 
til alle borgere.

Kultur- og fritidspolitikken har fokus på kunst og kultur, fritid og idræt. Herudover trækker den 
tråde ind i mange af kommunens øvrige områder og politikker, eksempelvis børn og unge, turisme, 
sundhed, natur, erhverv m.m. Kultur- og fritidspolitikken er desuden et vigtigt element i at styrke 
borgernes identitetsfølelse i Halsnæs Kommune og i at synliggøre kommunens styrker udadtil.

Denne kortfattede kultur- og fritidspolitik er konkretiseret og uddybet nærmere i publikationen 
”Halsnæs – unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik” (bilag 1). Heri beskrives de eksisterende 
kultur- og fritidstilbud, ligesom der lægges linjer ud for prioriteringer og udviklingsinitiativer - 
overordnet set og på de enkelte indsatsområder. 

Publikationen ”Halsnæs – unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik” skal også ses som et ønske 
om at nå ud til flest mulige borgere. Kommunen lægger på den måde op til et stærkt tværgående 
samarbejde.

Vision 2020

Halsnæs Kommune har to overordnede visioner for kultur og fritid: 

Kultur i bevægelse: 
I Halsnæs Kommune er kulturen drivkraft for udvikling og nytænkning.  

Kommunens brede vifte af kultur- og fritidstilbud er på et højt kvalitativt niveau med rum for det 
overraskende, det udfordrende og for oplevelser med kant.

Kultur- og fritidstilbuddene i kommunen motiverer den enkelte borger og grupper til at deltage og til 
selv at engagere sig. Kultur i bevægelse sker bl.a. i tværgående samarbejder mellem aktørerne på 
kultur- og fritidsområdet - både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Kultur som samler: 
I Halsnæs har vi et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som aktivt medvirker til at fremme kulturel 
udfoldelse, fællesskab og livsglæde. Det sker i enkeltstående begivenheder, i hverdagslivet og på 
tværs af generationer og traditioner. 

Kommunen bygger på og understøtter de eksisterende tilbud og ressourcer, som medvirker til at 
skabe et helstøbt kultur- og fritidsliv med mod til at gå nye veje. Vi vil gerne samarbejde med alle 
gode kræfter, som vil medvirke til at realisere kultur- og fritidspolitikken. 



Indsatsområder 

Med afsæt i de to overordnede visioner har Halsnæs Kommune defineret fem indsatsområder. 
Visionerne for indsatsområderne beskrives herunder. I publikationen ”Halsnæs – unik kultur og 
natur. Kultur- og fritidspolitik” udfoldes indsatsområderne med beskrivelser af baggrund, perspektiv 
og målsætninger. 

1) Kulturarv og kulturmiljøer

Vi anvender vores kulturarv og kulturmiljøer som et fælles ståsted og afsæt for vækst og udvikling. 
I Halsnæs kommune vil vi være kendt for at have en kulturarv af internationalt format.

2) Kulturtilbud og formidling  

Vores kulturtilbud er båret af kvalitet, mangfoldighed og dialog, og vi fornyer os løbende i forhold til 
nye medier og formidlingsformer. Vi går forrest når det handler om at udvikle og understøtte 
nyskabende kultur- og fritidstilbud.

3) Idræt og bevægelse

Vi udvikler kommunens rammer og samarbejdsformer med henblik på et sundt og aktivt liv med 
motion, idræt og bevægelse – både for individet og de sociale fællesskaber.

4) Kunst og iværksætteri 

Vi skaber grundlag for vækst i de kreative miljøer og fremmer, at kunstnere og nye talenter 
indenfor alle genrer får de bedst mulige vilkår for at udvikle sig og eksperimentere. 

5) Kreative børn og unge

Vi giver børn og unge mulighed for at være kreative og udfolde deres kultur på egne præmisser, 
ligesom vi giver dem mulighed for at få gode oplevelser med kunst og kultur.

Bilag

1. Publikationen "Halsnæs - unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik".
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