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KAPITEL 1 
 

Kommunalbestyrelsen 
 

§ 1 
 

I henhold til § 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. 
juni 2011 nedsætter Nordfyns Kommune et Folkeoplysningsudvalg. 
 
 

§ 2 
 

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer og økonomiske rammer for 
Folkeoplysningsudvalgets virksomhed. 
 
 

KAPITEL 2 
 

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og valg 
 

§ 3 
 

Medlemmer 
 

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 
 
Stk. 2: 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen blandt dennes midte. Det ene af 
disse medlemmer er formanden for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Stk. 3: 2 medlemmer udpeget jf. § 5 efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed 
omfatter Folkeoplysende Voksenundervisning 
 
Stk. 4: 7 medlemmer udpeget jf. § 5 efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed 
omfatter Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde 
 
Stk. 5: 1 medlem udpeget jf. § 5 efter indstilling fra lokale handicapforeninger, hvis 
virksomhed omfatter Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde 
 
Såfremt der ikke findes lokale handicapforeninger, eller disse ikke fremsætter ønske om 
at blive repræsenteret, udpeges i stedet 8 medlemmer jf. § 5 efter indstilling fra 
foreninger, stk. 4 hvis virksomhed omfatter Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. 
 
Stk. 5: For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret 
rækkefølge flere stedfortrædere. 
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§ 4 

 
Kultur- og Fritidsafdelingen er Folkeoplysningsudvalgets sekretariat og deltager i 
udvalgets møder uden stemmeret. 
 
 

 
§ 5 

 
Valgprocedure for medlemmer 

 
Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, 
dog inden den 1. december i året. Udvalget fungerer indtil udgangen af året. 
 
Stk. 2: Personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg til 
Folkeoplysningsudvalget (borgerligt ombud). Personer, der ikke har bopæl i 
kommunen, har således ret, men ikke pligt til at modtage valg. 
 
Stk. 3: Personer, der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i 2 hele 
sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg. 
 
Stk. 4: Om fritagelse for valg og medlemskab i øvrigt gælder de samme 
bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. 
 
Stk. 5: Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel (bl.a. ved 
annoncering i den lokale avis) til et valgmøde, hvortil der indbydes 2 repræsentanter 
for hver af de i kommunen værende: 

1. Foreninger, hvis virksomhed omfatter Folkeoplysende Voksenundervisning. 
2. Foreninger og spejderorganisationer, hvis virksomhed omfatter Frivilligt 

Folkeoplysende Foreningsarbejde. 
Det er en betingelse for at blive indkaldt til mødet, at man det seneste år inden valget 
har gennemført folkeoplysende virksomhed eller har fået anvist lokaler til 
folkeoplysende virksomhed. 

 
Stk. 6: Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til 
Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt. 
 
Stk. 7: Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, 
vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til 
Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette 
fremkomne indstillinger fra de ovenfor nævnte organisationer m.v. 
 
Stk. 8: Hvis der i kommunen ikke findes nogen organisationer m.v., der kan indstille 
medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer 
nogen indstillinger, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmerne og deres 
stedfortrædere. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt 
antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er 
indstillet, og dem, der herudover skal vælges. 
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§ 6 

 
Medlemmers udtræden og forfald 

 
Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden indtræder 
stedfortræderen. 
 
Er et medlem inhabil i forhold til en bestemt sag, kan stedfortræderen indkaldes. 
 
Stk. 2: Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til 
midlertidig at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst en måned, skal 
stedfortræderen indkaldes. 
 
Stk. 3: Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning fra et medlem beslutning om 
fritagelse for medlemskab af Folkeoplysningsudvalget, såfremt medlemmet på grund 
af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller 
lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I de tilfælde 
indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. 
 
Stk. 4: Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen 
stedfortrædere, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden, jf. beskrevet 
procedure i § 6. 
 

 

KAPITEL 3 
 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver 
 

§ 7 
 

Afgiver udtalelse til Kommunalbestyrelsen om "Regler for tilskud til Folkeoplysning" 
herunder regler for anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg og evt. gebyr 
herfor. 
 

§ 8 
 
Afgiver forslag til Kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme til området, og 
om rammens fordeling mellem hovedområderne. 
 

§ 9 
 
Træffer afgørelse om afgrænsningen af de to hovedområder - Folkeoplysende 
Voksenundervisning og Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. 

 
§ 10 
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Træffer afgørelse om tilskudsberettiget virksomhed (undervisning m.v. og aktiviteter). 
 
 

§ 11 
 
Træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed (undervisning) for en bestemt 
afgrænset deltagerkreds. 
 

§ 12 
 
Påser at tilskud, ydet efter lov til støtte om Folkeoplysning, er anvendt i 
overensstemmelse med de fastsatte regler. 
 

§ 13 
 
Har ansvaret for information om mulighederne for at opnå tilskud m.v. til 
folkeoplysende virksomhed i kommunen. 
 

§ 14 
 
Har ansvaret for, at der ydes rådgivning, vejledning og administrativ hjælp til mindre 
og nye initiativtagere samt andre grupper med behov derfor. 
 
 

KAPITEL 4 
 

Folkeoplysningsudvalgets virksomhed 
 

§ 15 
 
På Folkeoplysningsudvalgets første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer 
formand og næstformand. 
 
Stk. 2: Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. 
 
Stk. 3: Folkeoplysningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 3 af 
medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 3 gange årligt. 
 
Stk. 4: Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne 
med mindst 14 dages varsel. 
 
Stk. 5: Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage 
inden mødet en dagsorden med bilag til medlemmerne. Omfattende bilagsmateriale 
kan dog fremlægges til gennemsyn på rådhuset. 
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles 
formanden senest 10 dage før mødet afholdes. 
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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: Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at 
beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. 
 
Stk. 8: Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne. 
 
Stk. 9: Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager. Disse forelægges 
udvalget i det efterfølgende møde. 
 
 
 
 
 

§ 16 
 
I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været 
fraværende i mødet. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i 
mødet. 
 
Stk. 2: Ethvert medlem kan forlange sin afvigende opfattelse kort tilført protokollen 
og medsendt udvalgets udtalelser og beslutninger. 
 
 

§ 17 
 
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
 
Stk. 2: Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 3: Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de er personligt 
til stede under disse. 
 
 

§ 18 
 
Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen 
om alle spørgsmål, der vedrører udvalgets område. 
 
Stk. 2: Folkeoplysningsudvalget skal afgive udtalelse om alle spørgsmål der 
forelægges den af Kommunalbestyrelsen. 
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KAPITEL 5 
 

Udgifter til Folkeoplysningsudvalgets virksomhed 
 

§ 19 
 
Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der 
stiller sekretariatsbistand til rådighed. 
 
 

KAPITEL 6 
 

Klageregler 
 

§ 20 
 
Klager over afgørelser, der er truffet af Folkeoplysningsudvalget, kan inden 4 uger fra 
afgørelsens meddelelse indbringes for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget af de 
personer eller organisationer, som afgørelsen angår. 
 
 

KAPITEL 7 
 

Ikrafttrædelse 
 

§ 21 
 
Vedtægten træder i kraft den 1. juli 2013 
Stk. 2: Det ved ikrafttræden eksisterende Folkeoplysningsudvalg fungerer indtil 
videre, dog højst til nyvalg har fundet sted jf. § 5. 
 
Stk. 3: Ændringer af vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
Således vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013. 
 
 


