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Kultur-, fritids- og idrætspolitik 
Kultur- og fritidslivet har afgørende betydning for vores trivsel, dannelse og 
sundhed. Det danner ramme om sociale fællesskaber og sunde og opbyggelige 
aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i samfundet. Kultur- og fritidslivet 
har således en vigtig samfundsfunktion og har værdi i sig selv. 

I Mariagerfjord Kommune vil vi udvikle kultur- og fritidslivet med afsæt i kommu-
nens unikke natur, rige kulturarv og stærke foreningsliv. Det sker i et tæt samar-
bejde og dialog med lokale aktører og kommunens fagenheder. Vores indsats 
spænder nemlig bredt og omfatter mange forskellige institutioner, foreninger og 
aktiviteter. Derfor er vi til for alle og for alle aldre. 

Rammer om det gode liv
Mariagerfjord skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et godt sted at 
besøge. Vi arbejder for et rigt og varieret kultur- og fritidsliv, fordi vi mener det er 
fundamentet for et godt liv.

Vi vil skabe værdi for alle. Derfor støtter vi kultur- og fritidsaktiviteter, hvor alle 
kan være med og udfolde sig uanset deres forudsætninger og formåen. Vi 
værner om hverdagskulturen og de brede fritidstilbud, hvor læring, personlig 
og social udvikling spirer og gror. Samtidig arbejder vi aktivt med fyrtårne inden 
for både kultur og idræt. Derfor støtter vi eliten, talentet og mulige fyrtårne. Det 
gælder både på kultur- og idrætsområdet, hvor vi skaber fyrtårne, der sætter 
Mariagerfjord Kommune på landkortet.  

Et stærkt frivilligsamfund
Med kultur-, fritids og idrætsområdet arbejder vi i et interessefelt med mange 
aktører. Vores politik skal sikre den årelange tradition med at lytte, involvere og 
understøtte borgere, ildsjæle, kultur- og fritidsinstitutioner, foreninger og frivillige. 

Vi skal også have fokus på samproduktion med civilsamfundet, hvor det giver 
mening i opgaveløsningen. Derfor vil vi fortsat samarbejde med frivilligsamfundet 
og assistere ved opgaver, der udvikler fællesskabet. Det forudsætter en forvent-
ningsafstemning med fokus på hjælp til selvhjælp. 

Foreningslivet og frivillige har en stor værdi og er en vigtig ressource, der kan 
hjælpe borgerne til et sundt og rigt liv. 

Samarbejde, mod og udsyn
Vi inviterer til samarbejder på tværs af kommunen og med forskellige samar-
bejdspartnere. Vi tør udfordre og udvikle os selv og andre. Derfor har vi både 
nationalt og internationalt udsyn og mod til at eksperimentere med nyskabende 
tilbud og aktiviteter. Vi omsætter vores virke og potentiale i et bredt perspektiv og 
måler effekten af vores indsatser og tiltag. Derved sikrer vi, at vi investerer klogt i 
vores kultur- og fritidsliv. 

Med kultur-, fritids- og idrætspolitikken vil vi:
• Skabe rammer og vilkår for et godt og sundt liv og understøtte meningsfulde 

fællesskaber.
• Udvikle og påskønne frivillighedssamfundet.
• Understøtte både eliten og bredden.
• Synliggøre kultur-, fritids- og idrætsområdet og understøtte områdets  

fortælling


