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VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD 
(Jf. Folkeoplysningslovens § 35 Stk. 2 udvalg)

I henhold til § 35, stk. 2 i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet 
(folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 nedsætter Byrådet et 
folkeoplysningsråd. Efter § 35, stk. 2 fastsætter Byrådet nærmere regler om udøvelse af 
folkeoplysningsrådets virksomhed. 

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.

Stk. 7.

Stk. 8.

§ 1.
Folkeoplysningsrådet har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt rådet i henhold til 
lovbekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de 
retningslinjer, som fastsættes af byrådet.

§ 2.
Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer.

2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra samrådet Aftenskolerne i Fredericia 
(AIF) som omfatter oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig 
omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Samvirkende Idrætsforeninger i 
Fredericia (SIF). 

1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 
i Fredericia (BUS). 

1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. 
Denne gruppe er uden samråd.

1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra gruppen af Andre Godkendte 
Folkeoplysende Foreninger. Denne gruppe er uden samråd.

1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra Kultur & Idræt, som repræsentant for 
de selvorganiserede grupper. Denne gruppe er uden samråd.

For hvert medlem af Folkeoplysningsrådet udpeges en stedfortræder. Det er det enkelte 
samråd eller den enkelte gruppe, der udpeger stedfortræderen. Stedfortræderne 
godkendes også af byrådet.

§ 3.
Det nye byråd skal i januar/februar tage stilling til folkeoplysningsrådets sammensætning 
og kompetencer. Medlemmerne til folkeoplysningsrådet indstilles eller vælges i 
februar/marts måned efter en ny byrådsperiode. I marts/april forelægges indstillingerne 
til byrådets beslutning, hvorefter folkeoplysningsrådet konstituerer sig.
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Stk. 2.

Stk. 3. 

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.

For grupper uden samråd indkalder Kultur & Idræt kandidater og afholder valgmøder. 
Valgmøder indkaldes af Kultur & Idræt med mindst 14 dages varsel, og afholdes i 
februar/marts.

Til møderne indbydes alle kredse/foreninger/grupper, som i henhold til nærværende 
vedtægt kan vælges til folkeoplysningsrådet.

På valgmødet/-erne sker der valg inden for de enkelte grupperinger 
(handicaporganisationerne, Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger og de 
selvorganiserede grupper).

Valgbar er alle personer, der repræsenterer en kreds/forening/gruppe, der har modtaget 
og anvendt tilskud fra folkeoplysningsområdet og/eller benyttet anviste lokaler til 
folkeoplysende virksomhed i det pågældende år, hvor valget finder sted. Eller 
repræsentanter for en kreds/forening/gruppe der kunne have modtaget tilskud eller fået 
anvist lokaler, hvis de havde søgt om det.

-  Hver kreds/forening/gruppe har 1 stemme.
-  For hvert medlem vælges der 1 stedfortræder.
-  Hvis der opnås enighed på valgmødet, anses de pågældende som valgt.
-  Hvis der ikke opnås enighed på valgmødet, foretages en afstemning. Den kandidat 
med flest stemmer anses for valgt. Hvis der er stemmelighed foretages der omvalg.

Valget følger Byrådets funktionsperiode, dog således at et nyt udvalg først træder til pr. 
1.4 efter byrådsvalget. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 2.

§ 4.
Kultur- og fritidschefen og sekretæren for Folkeoplysningsrådet deltager i rådets møder.

Folkeoplysningsrådet kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige 
spørgsmål.

§ 5.
Hvis et medlem af Folkeoplysningsrådet udtræder i løbet af valgperioden, skal dette, og 
hvem der indtræder i stedet for, meddeles Byrådet. Herefter indtræder stedfortræderen.

Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at 
tage sæde i rådet. Har et medlem forfald mere end 1 måned, skal stedfortræderen 
indkaldes.

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen stedfortræder, fortages 
suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Stk. 4. De almindelige habilitetsregler er gældende.

§ 6.
Der kan nedsættes underudvalg/arbejdsgrupper.
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§ 7.
Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

§ 8.
Folkeoplysningsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2.

§ 9.
Folkeoplysningsrådets møder afholdes for lukkede døre.

Folkeoplysningsrådet afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder 
det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang i hvert kvartal.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 8 dages varsel 
medlemmerne.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 8 dage inden mødet til 
medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt 
optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage før mødet 
afholdes.

Stk. 5. 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. 6. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne 
indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§ 10.
Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.

Stk. 2.

Stk. 3.

§ 11.
Folkeoplysningsrådet holder årligt 2 møder med Kultur- og idrætsudvalget.

På mødet i første kvartal evalueres det forgangne års handicapindsats, 
udviklingsperspektiver for det kommende år diskuteres, og nye muligheder for 
tværgående samarbejde inden for folkeoplysningsområdet diskuteres. 

På mødet i tredje eller fjerde kvartal diskuteres budgetlægning for 
folkeoplysningsområdet, samt tilskudsmodeller og indsatsområder, og der fremlægges 
status på tilsynsbesøgene hos foreningerne.
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Stk. 4. Udgifterne til Folkeoplysningsrådet og dets underudvalgs/arbejdsgruppers virksomhed 
afholdes af Kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 12.
Der nedsættes en indsatspulje (jf. loven en udviklingspulje), som folkeoplysningsrådet 
råder over og kan tildele midler fra.

§ 13.
Folkeoplysningsrådet aflægger hvert år beretning for rådets virksomhed.
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Kompetencefordelings- og delegationsplan.

 Alle sager, der er henlagt til Folkeoplysningsrådet, skal forelægges kommunalbestyrelsen til 
afgørelse, hvis det medfører forøgede udgifter for kommunen.

 Folkeoplysningsrådet indstiller udkast til regler for tilskudsordninger til 
kommunalbestyrelsen.

 Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om den samlede 
beløbsramme til folkeoplysningsområdet, om rammens fordeling mellem områderne samt 
om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

 Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar forud for ændringer af politikken for 
folkeoplysningsområdet, som i Fredericia Kommune er en del af Kultur-, idræts- og 
fritidspolitikken.

 Folkeoplysningsrådet træffer afgørelse om afgrænsningen af lovens hovedområder samt om 
afgrænsningen af de områder, hvortil der kan ydes tilskud i den indsatspuljen 
(Udviklingspuljen i henhold til § 6 i folkeoplysningsloven).

 Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed.
 
 Folkeoplysningsrådet træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt 

afgrænset deltagerkreds.

 Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr.

 Folkeoplysningsrådet påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i 
overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.

  Kultur- og Idrætsudvalget anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte 
ansøgere, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af 
kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

 Folkeoplysningsrådet foretager øget tilsyn med de folkeoplysende foreninger sammen med 
forvaltningen/Kultur & Idræt.
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KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN 
VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

KB = Kommunalbestyrelsen
KIU = Kultur- og Idrætsudvalget
FOR= Folkeoplysningsrådet
Forv = Forvaltningen (Kultur & Idræt)

B = Beslutningskompetence
H = Høringsret
I = Indstilling
P = Påser/kontrollere/ansvarlig

L = Folkeoplysningsloven
Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen

De økonomiske rammer KB KIU FOR Forv
  
L. § 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til 

det samlede område
B I H

L. § 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en 
udviklingspulje – kaldet indsatspulje

B I H

 L. § 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til hen-
holdsvis folkeoplysende voksenundervis-
ning og Frivilligt folkeoplysende forenings-
arbejde

B I H

L. § 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme 
til nærmere angivne formål

B I H

Foreningsbegrebet KB KIU FOR Forv
 
L. § 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for 

tilskud fra udviklingspuljen (indsatspuljen)
B I
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L. § 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som 
en folkeoplysende forening, som udbyder 
enten folkeoplysende voksenundervisning, 
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
eller begge dele.

B I

L. § 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. § 
5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, 
hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang

B I

L. § 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en for-
ening, der ikke er hjemmehørende i kom-
munen

B I

L. § 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingel-
serne for at opnå tilskud

B I

L. § 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende 
en årlig beretning

B I

   
Folkeoplysende voksenundervisning KB KIU FOR Forv
 
L. § 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset 

deltagerkreds
B I

L. § 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til 
voksenundervisning

B I

L. § 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I

Bek. § 5, stk. 3 
Jf. L § 5, stk. 4

Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger 
uden for den tilskudsberettigede virk-
somhed

B H I

Bek. § 5, stk. 4  Fravige begrænsning af emner jf. bek. § 5, 
stk. 3 (spil, sport, m.v.)

B H I

 
L. § 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltager-

betalingen for særlige grupper
B H I

L. § 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forud-
sætter små hold

B H I
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L. § 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 
10 % rammen

B H I

L. § 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk person-
nummer kan indgå i tilskudsberegningen

B I

Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KIU FOR Forv

L. § 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I

L. § 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan an-
vises et egnet offentligt lokale

B I

L. § 24, stk. 1 
og stk. 2

Nedsætte tilskuddet B I

L. § 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I

L. § 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KIU FOR Forv

L. § 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 
år

B H I

L. § 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I
 
L. § 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I

L. § 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsfor-
mer og personer med særlige behov

B H I

Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende forenings-
arbejde

KB KIU FOR Forv

L. § 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgnin-
ger om tilskud, hvis der kan anvises et 
egnet offentligt lokale

B I

L. § 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for 
deltagere over 25 år

B H I
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L. § 25, stk. 3  Afgørelse om ledere/instruktører over 25 
år 

B H I

L. § 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år B H I

L. § 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye 
lejemål i haller, væsentlige udvidelser 
m.v. der indebærer merudgifter for kom-
munen

B I I I

L. § 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye 
lokaler og lejrpladser, hvis det medfører 
væsentlige merudgifter for kommunen

B I I I

L. § 26 Nedsætte lokaletilskud B I I

L. § 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I I

L. § 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I I

Bek. § 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I

L. § 21, stk. 1 Anviser lokaler B P

L. § 22, stk. 4 
og 5 

Gebyr for anviste offentlige lokaler B I I I

Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg 
KB KIU FOR Forv

Bek. § 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk 
og tidsmæssigt

B H I

Bek. § 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet B

Regnskab og revision KB KIU FOR Forv

L. § 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for 
regnskabsaflæggelsen

B

L. § 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæg-
gelse og revision

B
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L. § 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller mod-
regnet

B

L. § 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler 
for en angiven periode

B I I

L. § 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud 
jf. 10 % rammen (voksenundervisning)

B I I

L. § 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud 
til Frivilligt folkeoplysende foreningsar-
bejde

B I I

Bek. § 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokale-
tilskud

B I I

Bek. § 19, stk. 2 
og stk. 3

Beslutte om regnskab for større tilskud skal 
revideres ved registreret eller stats-
autoriseret revisor

B I I

Øvrige spørgsmål KB KIU FOR Forv

L. § 33, stk. 1 Beslutning om alle forhold vedrørende 
virksomhed efter loven, der ikke er hen-
lagt til anden myndighed

B I I I

L. § 33, stk. 4 Fastsætte nærmere regler om tilskud og 
anvisning af lokaler

B I I I

L. § 33, stk. 5 Indhente oplysninger om virksomhed 
efter loven

B P

L. § 33, stk. 5 Standse og tilbageholde tilskud såfremt 
tilskudsbetingelserne ikke overholdes

B P I

L. § 35, stk. 1 
og stk. 2

Nedsætter Folkeoplysningsrådet, 
beslutter sammensætning, valgperiode 
kompetencer, m.m.

B I H I

Lovændring pr. 1.1.2017 vedr. offentliggørelse m.v. KB KIU FOR Forv

L. § 29, stk. 3 Offentliggørelse af tilskudsregnskaber 
eller foreningsregnskaber for de 
folkeoplysende foreninger

P
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L. § 33, stk. 4 Fastsætte nærmere regler og krav om til-
skudsregnskaber til offentliggørelse

I I

L. § 35a 
Offentliggørelse af lister over de 
folkeoplysende foreninger der modtager 
tilskud eller låner lokaler

P

L. § 35a, stk. 2 
Offentliggørelse af lister over de 
folkeoplysende foreninger har fået afslag 
på tilskud eller lån af lokaler

P


