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Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget 
i Frederiksberg Kommune 

 
 
 
 
I henhold til folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 nedsætter Frederiksberg Kommune et ud-

valg med repræsentation af den virksomhed, der får tilskud i henhold til loven, Folkeop-

lysningsudvalget. 

§  1 
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i hen-

hold til Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011  med efterfølgende ændringer (folkeop-

lysningsloven) samt  Bekendtgørelse nr. 1251  af 12. december 2011 (med efterfølgende 

ændringer) om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende for-

eningsarbejde. 

 

§  2 Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer. 

Stk. 2:  7 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 

Stk. 3:  4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra  aftenskoler 

og  andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter voksenundervisning. 

Stk. 4: 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, hvis 

aktiviteter hovedsagelig omfatter frivilligt foreningsarbejde for børn og unge. 

Stk. 5: For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en suppleant. 

 

§  3  Folkeoplysningsudvalget tilforordner direktøren fra Frederiksberg Idræts-Union til udvalget. 

Stk. 2: Repræsentanter fra Kultur og Fritid deltager i folkeoplysningsudvalgets møder. 

 

§  4 Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og 

senest inden d. 1. april  i det efterfølgende år. 

 

§  5 Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode svarende til den 

kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. 

Stk. 2:  Om fritagelse for valg og for medlemskab gælder de samme bestemmelser, som 

er fastsat i lov om kommunale valg. 

Stk. 3: Hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten. Når et 

medlem har forfald til enkelte møder, kan formanden eller medlemmet indkalde supplean-

ten til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Hvis medlemmet indkalder suppleanten, orien-

teres formanden herom. 

Stk. 4: Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, fo-

retages suppleringsvalg for resten af valgperioden. 
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Stk. 5: Hvert enkelt medlem har pligt til at gøre opmærksom på, hvorvidt vedkommende 

eventuelt er inhabil i forbindelse med behandlingen af sager i udvalget. 

  

§  6 Repræsentanter for de i § 2 stk. 3 og 4 nævnte områder vælges efter følgende regler: 

Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indby-

des 2 repræsentanter for hver af de af Folkeoplysningsudvalget godkendte aftenskoler og 

foreninger, som har opnået tilskud i det seneste år. 

 

• Aftenskoler og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter voksenun-

dervisning 

• Frivillige foreninger hvis virksomhed hovedsagelig omfatter aktiviteter for børn og 

unge 

Stk. 2: For at kunne opstilles til valg er det en betingelse, at den pågældende repræsente-

rer en godkendt aftenskole på Frederiksberg eller er medlem af en godkendt forening, som 

i det seneste år op til datoen for valget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med 

tilskud efter loven.  

Stk. 3: De fremmødte repræsentanter kan opstille kandidater inden for hvert af de i stk. 1 

nævnte områder. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og suppleanter til 

Folkeoplysningsudvalget anses de pågældende for valgt. 

Stk. 4: Hvis der ikke opnås enighed, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og supple-

anter til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet fremkomne indstillinger. 

Stk. 5: Hvis der indenfor et af de i stk. 1 nævnte områder ikke findes foreninger, som 

indstiller medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, vælger Kommunalbestyrelsen medlem-

merne og deres suppleanter Hvis der indenfor et område ikke er indstillet et tilstrækkeligt 

antal medlemmer og suppleanter vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet samt 

dem, der herudover skal vælges. 

  

§  7 

 

 

§  8 

Folkeoplysningsudvalget nedsætter underudvalg for hvert af lovens områder indenfor vok-

senundervisning og frivilligt foreningsarbejde. 

 

Folkeoplysningsudvalget vælger selv formand og næstformand. 

 

§  9 Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. 

Stk. 2: Møderne afholdes i henhold til en for hvert kalenderår vedtaget mødeplan. Herud-

over kan holdes møde, når formanden eller 3 af udvalgets medlemmer finder det nødven-

digt.  

Stk. 3: Referat af møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
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Stk. 4: Hvis der i konkrete sager, er sager, der indeholder fortrolige oplysninger, som er 

undergivet tavshedspligt, behandles sagerne på den del af dagsordenen, som ikke offent-

liggøres (lukket dagsorden).  

 

§10 Kultur og Fritid indkalder medlemmerne til møde ved fremsendelse af dagsorden med even-

tuelt bilagsmateriale senest 5 dage inden hvert møde. 

Stk. 2: Formanden leder forhandlinger og afstemninger. 

Stk. 3: Kultur og Fritid sørger for referat af møderne samt for udførelsen af beslutningerne. 

 

§ 11 Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er 

til stede. 

Stk. 2: Beslutninger kan træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

§ 12 Udgifter til Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der tillige stiller 

sekretariatsbistand til rådighed. 

Stk. 2: Diæter for deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder udbetales til de i § 2 stk. 3 

og 4 nævnte medlemmer. Udbetalingen sker i henhold til den kommunale styrelseslovs 

regler. 

 

§ 13 Vedtægten træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægten godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2017. 

Sagsnr. 18.14.00-P00-1-16 
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