Vedtægt
for
Folkeoplysningsudvalget
i
Assens Kommune

§ 1. Formål med folkeoplysning.
Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den
frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres
idégrundlag.
Stk. 2. Med udgangspunkt i den folkeoplysende voksenundervisning at øge den enkeltes
almene og faglige indsigt samt udvikle færdigheder som styrker evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Stk. 3. Gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde at styrke medlemmernes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i et forpligtende fællesskab såvel i foreningen som i samfundslivet.
§ 2. Sammensætning.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer.
Stk. 2. 2 medlemmer valgt af Byrådet blandt dets medlemmer.
Stk. 3. 3 medlemmer valgt af aftenskolerne.
Stk. 4. 6 medlemmer valgt af idrætsforeninger. Det bør tilstræbes, at foreningernes repræsentation dækker Assens Kommune bedst muligt, såvel geografisk som emnemæssigt.
Stk. 5. 1 medlem valgt fra de frivillige ungdomskorps/spejdere.
Stk. 6. 1 medlem valgt fra det idébestemte/samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.
Stk. 7. For medlemmerne udpeges/vælges én eller i prioriteret rækkefølge flere suppleanter
fra hvert område.
Stk. 8. Alle medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget har stemmeret.
§ 3. Tilforordnede.
Stk. 1. Kultur- og fritidschefen deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan indkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse
af særlige spørgsmål.
Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte repræsentant skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden til
møderne i Folkeoplysningsudvalget. Repræsentanten kan fremsætte forslag og deltager i
øvrigt i udvalgets forhandlinger indtil sagens afgørelse.
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§ 4. Valg af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 1. Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes repræsentanter fra:
 oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter
undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for
voksne (den folkeoplysende voksenundervisning)
 idrætsforeninger
 spejderne og ungdomskorpsene
 idebestemt- og samfundsengagerende ungdomsarbejde
Stk. 2. Hver forening har en stemme, der fortages afstemning indenfor de fire områder.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Opnås der på mødet enighed om valget af medlemmer og suppleanter, anses de pågældende for valgt.
Stk. 4. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og suppleanter, vælger
Byrådet medlemmer og suppleanter til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette fremkomme indstillinger fra de i stk. 1 nævnte frivillige
foreninger.
Stk. 5. Hvis der ikke i kommunen findes nogen frivillige foreninger, der vil indstille medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer nogen
indstilling, vælger Byrådet medlemmerne og suppleanterne. Hvis der inden fristens udløb
kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og suppleanter vælger Byrådet
dem, der er indstillet, og dem, der herudover skal vælges.
§ 5. Valgbar
Stk. 1. Personer, der repræsenterer en forening, som er godkendt og som i det seneste år op
til datoen for valget til folkeoplysningsudvalget har gennemført folkeoplysende virksomhed. Den folkeoplysende virksomhed skal være gennemført med tilskud fra loven eller i
lokaler anvist i henhold til loven.
Stk. 2. Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg som medlem af
udvalget. 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 to sammenhængende
valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.
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Stk. 4. Byrådet træffer efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende har rimelig
grund til at ønske sig fritaget for valget.
§ 6. Funktionsperiode.
Stk. 1. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende
til den kommunale valgperiode. Valg finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg,
og senest inden 1. april i det efterfølgende år. Folkeoplysningsudvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
Stk. 2. Når et medlem har forfald, meddeles dette til Kultur og Fritid, som indkalder suppleanten til at deltage i mødet.
Stk. 3. I henhold til folkeoplysningsloven og Bekendtgørelse af lov om kommunale valg
skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund
af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har
rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 4. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten. Hvis et medlem er inhabil, kan suppleanten indkaldes.
Stk. 5. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen suppleanter inden for valggruppen, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.
§ 7. Konstituering.
Stk. 1. Konstitueringen finder sted på det første møde efter valget har fundet sted.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget vælger sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanterne.
§ 8. Afholdelse af møder.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalgets kompetence udøves i møder. Folkeoplysningsudvalgets
møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Forud for hvert kalenderår, fastsætter Folkeoplysningsudvalget datoer og tidspunkt
for de ordinære møder.
Stk. 3. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 dage inden mødet
dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.
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Stk. 4. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden – adresseret til Kultur og Fritid – senest 14 dage før mødet.
Stk. 5. Formanden skal sørge for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse så vidt
muligt udsendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen for mødet. I tilfælde af at
sagsmaterialet er meget omfattende, kan medlemmerne henvises til gennemsyn af materialet i Kultur og Fritid.
Stk. 6. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møder med kort 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 udførelsen af beslutningerne.
Stk. 9. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, som ikke kan afvente udvalgets næste møde. Formandens afgørelse skal forelægges udvalget til efterretning på det
førstkommende møde.
§ 9. Beslutningsdygtighed.
Stk. 1. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Afstemning sker ved håndsoprækning.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
§ 10. Medlemmers deltagelse i forhandlinger og afstemning.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i sagen er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald, skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen, forlade lokalet. Medlemmet er derimod ikke er afskåret
fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde
under den pågældende sags forhandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette Folkeoplysningsudvalget, hvis der foreligger forhold, der
kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
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§ 11. Protokol.
Stk. 1. Udvalgets beslutning indføres i en protokol. Udvalgets medlemmer er berettiget til i
kort form at få tilført mindretalsudtalelser til protokollen.
Stk. 2. I protokollen indføres navne på fraværende medlemmer og oplysning om suppleantens eventuelle fremmøde.
Stk. 3. Protokollen underskrives af udvalgets medlemmer/suppleanter ved mødets afslutning.
§ 12. Administration.
Stk. 1. En medarbejder i Kultur og Fritid er sekretær for udvalget.
Stk. 2. Sekretæren er ansvarlig for at udvalgets beslutninger er i overensstemmelse med de
formål, rammer og principper, der er fastlagt af Byrådet, Folkeoplysningsloven, anden lovgivning og reglerne i denne vedtægt.
Stk. 3. Sekretæren er ansvarlig for, at der sker en administrativ behandling af sager, der
forelægges Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 4. Udgifter ved Folkeoplysningsudvalget og dets underudvalgs virksomhed afholdes af
kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.
§ 13. Opgaver og kompetence.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget udfører de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til
Folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kultur og Fritid i henhold til bilaget i denne vedtægt.
Stk. 2. Udvalget arbejder indenfor de gældende politiske målsætninger, visioner og indsatsområder.
Stk. 3. Udvalget kan stille forslag til Kultur og Fritid om, at der nedsættes underudvalg til
varetagelse af specielle områder og interesser, og at en del af udvalgets beføjelser overlades
til disse i henhold til Folkeoplysningslovens § 39.
§ 14. Vederlag og diæter.
Stk. 1. Formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et årligt vederlag, svarende til 3
% af borgermestervederlaget.
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Stk. 2. Folkeoplysningsudvalgets øvrige medlemmer modtager i forbindelse med udvalgets
møder diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler fast sat af Assens Byråd i
medfør af lov om kommunernes styrelse.
§ 15. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Byrådet kan kun foretage ændringer i vedtægten samt bilagene efter indhentet udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 2. Ændringer i bilagene som en konsekvens af ændret lovgivning, nye bekendtgørelser,
cirkulærer eller lignende kan indføres administrativt, med orientering til Folkeoplysningsudvalget.
§ 16. Ikrafttræden.
Stk. 1. Nærværende vedtægt træder i kraft 7. oktober 2009.
Vedtaget af Byrådet den 15. september 2009.

Finn Brunse
Borgmester

Henning Qvick
Kommunaldirektør
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