Børn, Unge og Fritid

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune
I henhold til bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 af lov om folkeoplysende voksenundervisning,
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven) nedsætter Kommunalbestyrelsen et Folkeoplysningsudvalg.
§ 1. Folkeoplysningsudvalget hører ind under Kultur- og Fritidsudvalget.
Folkeoplysningsudvalgets virksomhed udføres inden for de økonomiske rammer og
retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalgets formål er at udføre de opgaver, som er beskrevet i den
tidligere folkeoplysningslovens § 36-39, heraf:
Nr. 1. Folkeoplysningsudvalget påser, at tilskud, der er ydet efter folkeoplysningsloven,
anvendes i overensstemmelse med lovens regler og lovens formål i øvrigt.
Nr. 2. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om, hvilken type folkeoplysende
virksomhed, der er berettiget til tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Alle sager, der er
henlagt til Folkeoplysningsudvalget, skal dog forelægges Kommunalbestyrelsen til afgørelse,
hvis de medfører forøgede udgifter for kommunen.
Nr. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for de tilskud, som ydes efter loven,
men Folkeoplysningsudvalget skal høres om reglerne forinden reglerne vedtages.
Nr. 4. Folkeoplysningsudvalget afgiver forslag til Kommunalbestyrelsen om den samlede
beløbsramme, og om hvordan beløbsrammen skal fordeles mellem de forskellige områder,
herunder om der skal ydes tilskud til særlige formål.
Nr. 5. Folkeoplysningsudvalget træffer ud fra de i folkeoplysningspolitikken angivne
retningslinjer afgørelse om godkendelse af undervisning for en bestemt afgrænset
deltagerkreds samt fritagelse fra kravet om deltagerbetaling.
Nr. 6. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til Kommunalbestyrelsen om eventuelt
gebyr
ved anvisning af lokaler, i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4.
Nr. 7. Folkeoplysningsudvalget afgiver indstilling eller udtalelse til Kommunalbestyrelsen om
nedsættelse af lokaletilskud i henhold til folkeoplysningslovens §§ 24 og 26.
Nr. 8. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til Kommunalbestyrelsen om væsentlige
merudgifter til lokaler og lejrpladser mv. i henhold til folkeoplysningsloven § 25, stk. 5, nr. 4.
Nr. 9. Folkeoplysningsudvalget påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i
overensstemmelse med loven.
Nr. 10. Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler mv., og fordeler tilskud til de enkelte
ansøgere.

Nr. 11. Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for at offentliggøre de tilskudsregler, som
Kommunalbestyrelsen har fastsat, herunder offentliggøre oversigter over lokaler mv.
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Nr. 12. Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for information, rådgivning, vejledning og
administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere og eventuelle andre grupper med behov
herfor.
Nr. 13. Folkeoplysningsudvalget skal i sit virke støtte private bestræbelser på at tilrettelægge
og gennemføre folkeoplysende virksomhed. Hvis der ikke i tilstrækkeligt omfang gennem
private initiativer kan tilbydes en bestemt type folkeoplysende virksomhed for børn og unge,
skal Folkeoplysningsudvalget indstille til Kommunalbestyrelsen, at der i stedet fremsættes et
kommunalt tilbud.
Nr. 14. Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelser og stille forslag til
Kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der vedrører lovens formål, og
Folkeoplysningsudvalget skal ligeledes afgive udtalelser i alle sager, som berører sådanne
spørgsmål.
Nr. 15. Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen om, at der
nedsættes underudvalg, og at en del af Folkeoplysningsudvalgets beføjelser overlades til disse
underudvalg. Der er intet til hinder for, at medlemmerne af de nedsatte underudvalg udpeges
uden for Folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.
§ 2 . Folkeoplysningsudvalget har 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter.
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand.
Stk. 2. 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer, heraf skal
1 medlem også være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Kun udvalgets medlemmer har
stemmeret.
Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra virksomhed
inden for den folkeoplysende undervisning, jf. folkeoplysningslovens kap. 4.
Stk. 4. 5 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra virksomhed
inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kap. 5.
Pladserne fordeles med 3 til idrættens repræsentanter, 2 til spejdernes repræsentanter.
Stk. 5. 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale
handicapkredse.
Findes der ikke lokale handicapkredse, eller ønsker disse ikke repræsentation,
tilfalder pladsen virksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 4.
Stk. 6. For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeger Kommunalbestyrelsen én eller
i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.



Stk. 7. De 2 tilforordnede er:
Leder af Idræt og Fritid
Ældre Sagen, Gentofte Afdeling
§ 3. Folkeoplysningsvalget vælges for en 4-årig periode og fungerer indtil udgangen af den
måned, hvor der er foretaget nyvalg til udvalget.
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§ 4. På det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen vælger Kommunalbestyrelsen 3
medlemmer og 3 stedfortrædere for disse til Folkeoplysningsudvalget.
§ 5. Udpegning af medlemmer og stedfortrædere fra virksomhed inden for den folkeoplysende
voksenundervisning og inden for det folkeoplysende foreningsarbejde finder sted efter
kommunalbestyrelsesvalget og senest inden 1. april i det efterfølgende år.
§ 6. Kommunalbestyrelsen skriver december/januar til oplysningsforbundene og foreningerne
og annoncerer i Villabyerne og på kommunens hjemmeside efter indstillinger til besættelse
af udvalgspladserne og udpeger senest på mødet i marts medlemmer til udvalget
Stk. 2. For at kunne indstilles til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den
pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år har gennemført folkeoplysende
virksomhed med tilskud eller fået anvist et lokale.
Stk. 3. Personer, der har bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg.
Dog har personer, som har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele
sammenhængende valgperioder, ikke pligt til at modtage valg.
Stk. 4. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser,
som er fastsat i lov om kommunale valg.
§ 7. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder
stedfortræderen.
Stk. 2. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder,
foretages et suppleringsvalg for resten af perioden.
Stk. 3. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget har forfald, kan formanden lade
stedfortræderen indkalde.
§ 8. Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, idet udvalgets
mødefrekvens er hver anden måned.
§ 9. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om der skal ydes diæter m.v. for deltagelse i
møder i Folkeoplysningsudvalget og i underudvalgene til de medlemmer, som ikke er
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalgets formand får et vederlag, hvis størrelse fastsættes af
Kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Udgifterne til Folkeoplysningsudvalgets og underudvalgenes virksomhed afholdes
af kommunen.
Stk. 4. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalgene.
§10. Vedtægten træder i kraft den 27. januar 2014

