Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget
§ 1 Formål
Formålet med Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune er:
•
•
•
•
•

at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til
folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,
inden for de økonomiske rammer og de retningslinier, som fastsættes af byrådet.
at sikre bedst mulige forhold for den folkeoplysende virksomhed, herunder økonomi,
fysiske rammer, udvikling og administration.
at fremme tiltag, der vil udvikle og sikre den enkeltes almene og faglige indsigt og
færdigheder, for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage
aktivt og engageret i samfundslivet.
at bidrage til udvikling af et alsidigt kultur- og fritids- og voksenundervisningstilbud til
alle borgere i kommunen.
at rådgive Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i spørgsmål, der vedrører folkeoplysning.

§ 2 Sammensætning
Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer:
•

3 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer

De øvrige skal vælges inden for områderne: Voksenundervisning, idræt, børne- og
ungdomskorps (spejdere & FDF’ere) og kulturelle foreninger.
•

2 medlemmer indstilles af oplysningforbund og andre foreninger, der modtager tilskud
til folkeoplysende voksenundervisning

•

2 medlemmer indstilles af foreninger inden for idrætsområdet

•

1 medlem indstilles af spejdere og FDF’ere

•

1 medlem indstilles af foreninger inden for kultur- og øvrige fritidsområde

For at bidrage til ligestilling skal der inden for hvert område, indstilles en mand og en kvinde i
overensstemmelse med Ligestillingslovens regler, se tillige § 3, stk. 6.
Stk. 2
Byrådet vælger tre medlemmer blandt Byrådets medlemmer, herunder formanden.
Foreningsrepræsentanterne vælges ved valgmøder, der afholdes af
interesseorganisationerne for de fire områder, senest inden udgangen af januar måned året
efter byrådsvalget. På valgmøderne vælger foreningerne repræsentanter, der indstilles til
Byrådet. Mødet kan afvikles virtuelt.
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Stk. 3
Lederen af kultur, fritids- og idrætsområdet og udvalgets sekretær deltager i udvalgets
møder.
Udvalget kan indkalde medarbejdere og andre til drøftelse af særlige spørgsmål.
Stk. 4
Medlemmerne vælges for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode. Medlemmerne
fortsætter, indtil det nye udvalg er nedsat.
Stk. 5
For hvert medlem indstilles en personlig stedfortræder, efter samme retningslinier som for
valg af medlemmer.
Stk. 6
Hvis et medlem af udvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Stk. 7
Er der ved et medlems udtræden af udvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg
indenfor det pågældende område for resten af valgperioden.

§ 3 Valghandling
Interesseorganisationerne er ansvarlige for afholdelse af valg til Folkeoplysningsudvalget.
Interesseorganisationerne er:
• Foreningerns Idrætsråd Gladsaxe (FIG)
• Aftenskolernernes Samarbejdsudvalg,
• Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) og
• Kulturen
Interesseorgnisationen indkalder med mindst 14 dages varsel til valgmøde, hvor alle
foreninger på området, der er godkendt som folkeoplysende forening hjemmehørende i
Gladsaxe Kommune, kan deltage, uanset om foreningen er medlem af interesseorganisationen.
Interesseorganisationerne får kontaktoplysninger til foreninger inden for det relevante område
fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Stk. 2
Foreninger, der har modtaget tilskud og/eller fået anvist lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven i det seneste kalenderår, kan opstille kandidater til Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 3
Kandidater kan opstilles ved fuldmagt.
Stk. 4
På mødet vælger de fremmødte foreninger repræsentanter og stedfortrædere for de i § 2 stk.
1 nævnte områder. Den enkelte forening har to stemmer, og kun stemmeret indenfor ét
område.
Stk. 5
Kun foreninger, der deltager i mødet kan afgive stemme.
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Stk. 6
Foreningerne skal vælge lige mange kvinder og mænd inden for hvert område. Ved én plads
i udvalget, udpeges en af hvert køn, og Byrådet fordeler de to på hhv. udvalgsmedlem og
stedfortræder, så der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder i udvalget.
Stk. 7
Hvis foreningerne indstiller præcis det antal foreningsrepræsentanter og stedfortrædere til
Byrådet, som der skal vælges inden for hvert af de i § 2 nævnte områder, med ligelig
fordeling af kvinder og mænd, anses kandidaterne for valgt. Såfremt dette ikke er tilfældet,
udpeger Byrådet medlemmer og stedfortrædere for de enkelte områder.

§ 4 Mødevirksomhed
Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 3
Folkeoplysningsudvalget afholder møder, så ofte formanden finder det fornødent.
Udvalgsmøde skal endvidere afholdes, hvis mindst tre udvalgsmedlemmer skriftligt anmoder
herom med angivelse af dagsorden.
Stk. 4
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
Stk. 5
Formanden fastsætter dagsorden for møderne. Senest en uge inden mødet fremsendes
dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt taget
på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.
Stk. 6
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes,
skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på
mødet.
Stk. 7
Når et medlem har forfald eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan stedfortræderen
indkaldes til midlertidigt at tage sæde i udvalget.

Stk. 8

Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere.
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§ 5 Folkeoplysningsudvalgets opgaver og beføjelser
Økonomi og afgrænsning af området
Folkeoplysningsudvalget stiller forslag til Byrådet om fordeling af den samlede beløbsramme
for folkeoplysningsområdet, fordelt på områderne voksenundervisning, aktiviteter,
lokaletilskud og tilskud til særlige formål.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget afgrænser, hvad der skal forstås ved folkeoplysende virksomhed,
herunder afgrænsningen mellem folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 3
Folkeoplysningsudvalget påser, at foreningernes virksomhed lever op til
Folkeoplysningslovens formål og bestemmelser.

§ 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Folkeoplysningsudvalget stiller forslag til Byrådet om retningslinier for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud til debatskabende aktiviteter og
fleksible tilrettelæggelsesformer.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget skal påse, at ydede tilskud anvendes i overensstemmelse med
lov og bekendtgørelser samt Gladsaxe Kommunes tilskudsregler.

§ 7 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Folkeoplysningsudvalget stiller forslag til Byrådet om retningslinier for tilskud til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget skal påse, at ydede tilskud anvendes i overensstemmelse med
lov og bekendtgørelser samt Gladsaxe Kommunes tilskudsregler.

§ 8 Lokaleanvisning og lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget stiller forslag til Byrådet om retningslinier for lokaleanvisning og
lokaletilskud til foreningernes folkeoplysende virksomhed.
Stk. 2
Folkeoplysningsudvalget er ansvarlig for anvisning af lokaler og udendørsanlæg efter de af
Byrådet fastsatte retningslinier.
Stk. 3
Folkeoplysningsudvalget er ansvarlig for tildeling af lokaletilskud efter de af Byrådet fastsatte
retningslinier.
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Stk. 4
Folkeoplysningsudvalget skal påse, at lokaletilskud anvendes i overensstemmelse med
Gladsaxe Kommunes retningslinjer, og at anviste lokaler benyttes i tilstrækkeligt omfang
og efter hensigten.

§ 9 Andre forhold
Folkeoplysningsudvalget skal støtte og fremkalde bestræbelser på at tilrettelægge og
gennemføre folkeoplysende virksomhed. Er der ikke tilbud nok for borgere i kommunen, skal
udvalget indstille til Byrådet, at der etableres kommunale tilbud.
Stk. 2.
Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for at offentliggøre kommunens tilskudsregler og
oversigt over lokaler, samt rådgive og hjælpe tilskudsansøgere.
Stk. 3
Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål
inden for lovens område, og skal endvidere afgive udtalelse i alle spørgsmål, der forelægges
udvalget fra Byrådets side.
Stk. 4
Eventuelle klager over afgørelser truffet af Folkeoplysningsudvalget indbringes for Byrådet.

§ 10 Ikrafttrædelse
Denne vedtægt træder i kraft 24.06.2021.
Stk. 2
Ændringer i nærværende styrelsesvedtægt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse
hos Folkeoplysningsudvalget.

Tiltrådt af Gladsaxe Byråd 24. juni 2021

Dato:

Dato:

_______________________________
Trine Græse
Borgmester

______________________________
Thomas Berlin Hovmand
Direktør, Børne- og Kulturforvaltningen
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