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Kultur-, fritid-, turisme- og landdistriktspolitik 2021
Kultur, fritid, turisme og landdistriktspolitikken er en fælles referenceramme, der omsætter kommunens vision samt plan- og udviklingsstrategien ved at udpege retningslinjer og værdier for Kultur- og
fritidsudvalgets område. Politikken samler og styrker samspillet mellem områdets strategier og understøtter politikker bredt i kommunen.
Norddjurs Kommunes vision har fokus på:
• Et liv med muligheder
• Alle med
• Vækst i job
• Gode forbindelser
Strategierne i denne politik skaber stort mulighedsrum for de kommende handleplaner. De skal engagere bredt og samtidig supplere kommunens prioriterede indsatser med at fremme vækst og forbindelser internt og eksternt i Norddjurs. Politikken er udgangspunkt for strategier for henholdsvis kunst
og kultur, idræt og fritid, turisme, købstad samt landdistrikter.
Norddjurs Kommune tager aktivt et medansvar for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling,
blandt andet gennem kommunens plan- og udviklingsstrategi. Verdensmålene er inddraget i denne
politik, hvor det gennem handlinger er muligt at medvirke til at indfri målene.
Det drejer sig om:
• Verdensmål 3 Sundhed og trivsel
• Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
• Verdensmål 17 Partnerskab for handling.
Politikken og de underliggende strategier udmøntes i handlingskataloger indeholdende konkrete indsatser, der udfoldes løbende og over tid på baggrund af politiske beslutninger i kultur- og fritidsudvalget. Handlingskatalogerne er toårige og tilpasses løbende.

Oplevelser og natur i sammenhæng
Norddjurs Kommune har fokus på det grønne og blå potentiale, både når det gælder om at bevare
naturværdierne, og når det gælder om at skabe oplevelser og udfoldelsesmuligheder for borgere og
turister.
Norddjurs Kommune kendetegner sig ved sin unikke og alsidige natur kombineret med en række oplevelsesinstitutioner i verdensklasse, der formidler naturen og kulturens muligheder. Fyrtårne som
Kattegatcenteret, Pavillonen, Kyst- og Fjordcenteret samt de kulturhistoriske museer, oplyser og formidler de stedbundne kvaliteter i det grønne og det blå.
Norddjurs Kommune skal være attraktiv med tilgængelige oplevelser for alle. Politiken skaber rammer
for både fysisk og kunstnerisk udfoldelse, events, fællesskaber, nørderier og unikke oplevelser.
Turismeudviklingen i Norddjurs Kommune skal ske i samspil med den unikke natur og dens beboere,
så der skabes bæredygtige oplevelser til glæde for både borgere og turister.
Oplevelser og natur i sammenhæng understøtter Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.
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Samarbejder, der giver indsigt og udsigt
Det er en gennemgående arbejdsform i Norddjurs Kommune, at udvikling og drift sker i bæredygtige
partnerskaber mellem kommunen og relevante samarbejdspartnere.
Internt inden for kommunen prioriteres tværgående netværk og relationer mellem institutioner, forvaltninger, foreninger og virksomheder.
Eksternt sikrer et aktivt samarbejde uden for Norddjurs Kommune udveksling af relevant information
og den størst mulige synergi. Under kultur- og fritidsudvalgets område er Norddjurs Kommune engageret i samarbejde med Kulturring Østjylland, VisitAarhus, Business Region Aarhus, Landdistrikternes
Fællesråd, Bevæg dig for livet, DGI, DIF, Kattegatalliancen og Europæisk Kulturregion.
Samarbejder, der giver indsigt og udsigt understøtter Verdensmål 17 Partnerskab for handling.

Norddjurs – et godt sted at bo og (op)leve
Norddjurs Kommune skal være en kommune, hvor der både er godt at bo, leve og opleve. Norddjurs
Kommunes særpræg, natur, kultur og fællesskaber skal bruges aktivt til at fastholde og tiltrække
både borgere og turister. Indsatsen for at tiltrække turister skal ikke være på bekostning af bosætning, byliv og lokale samfund, men være til gensidig gavn og nytte.
Kommunen har et rigt foreningsliv og borgere, der dyrker og trives i fællesskaber. Fællesskaber er
vigtige for fastholdelse, udvikling og et rigt liv. Derfor skal foreningsliv, fællesskaber og lokale initiativer understøttes og gøres tilgængelige for flest muligt. I Norddjurs skal alle have mulighed for
udviklende oplevelser og for at udfolde talent og deltage i inspirerende fællesskaber. Norddjurs Kommune skal være kendt for sine stærke fællesskaber, inddragelse, møder mellem mennesker, dialog
og samspil.
Norddjurs – et godt sted at bo og (op)leve understøtter Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Lokale initiativer til gavn for alle
Involvering og bidrag til eget lokalsamfund er gode og til gavn for både borgere og kommune. Derfor
skal der skabes rum for borgernes egne initiativer og fællesskaber. Det skal være attraktivt og ukompliceret at være frivillig og at engagere sig i foreninger og lokalsamfund.
Indsatserne inden for kunst og kultur, idræt og fritid, turisme og landdistrikter skal understøtte både
talenterne, de professionelle, de frivillige, amatørerne, ildsjælene og den brede befolkning.
Indsatser i ungdomsårene er afgørende for fastholdelse – både i forhold til bosætning, uddannelse,
foreningsliv, fysisk udfoldelse og kulturel dannelse. Der skal sættes særligt ind overfor målgruppen
børn og unge – både i forhold til organiserede aktiviteter og selvorganisering, hvor der skal være
mulighed for selvudfoldelse og aktiv involvering.
Lokale initiativer til gavn for alle understøtter Verdensmål 3 Sundhed og Trivsel.
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