VEDTÆGT for § 35, stk. 2, udvalget, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, i
SØNDERBORG KOMMUNE
Opgaver

§ 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver,
der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de
økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af
kommunalbestyrelsen (med hjemmel i lovgivningen).

Sammensætning og valg

§ 2. Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer, heraf:
a) 2 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen blandt dens
medlemmer.
samt 13 brugerrepræsentanter således:
b) 3 medlemmer repræsenterende foreninger, der tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter undervisning,
studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter.
c) 9 medlemmer repræsenterende det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde fordelt på:
• 5 medlemmer repræsenterende idræts- og fritidsforeninger
• 2 medlemmer repræsenterende spejdere/ungdomskorps
• 2 medlemmer repræsenterende andre foreninger
f.eks. religiøse og politiske ungdomsforeninger,
samt hobbyprægede foreninger.
d) 1 medlem repræsenterende de lokale handicaporganisationer.
Stk. 2. For hver brugerrepræsentantgruppe vælges i prioriteret
rækkefølge et antal stedfortrædere.
Antal stedfortrædere er følgende i de 5 grupperinger
•

•

5 stedfortrædere repræsenterende foreninger, der tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter
undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og
debatskabende aktiviteter.
stedfortrædere repræsenterende det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde fordelt på:
o
o
o

•

6 stedfortrædere repræsenterende idræts- og
fritidsforeninger
4 stedfortrædere repræsenterende
spejdere/ungdomskorps
4 stedfortrædere repræsenterende andre foreninger f.
eks. religiøse og politiske ungdomsforeninger, samt
hobbyprægede foreninger.

3 stedfortrædere repræsenterende de lokale
handicaporganisationer.

For hvert byrådsmedlem udpeges én stedfortræder.
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Stk. 3. De i § 2, stk. 1 og 2, nævnte valg foretages på et valgmøde.
Stk. 4. Repræsentanter for lokale foreninger, som i det seneste år op
til datoen for valg til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en
folkeoplysende virksomhed med tilskud og/eller fået anvist et lokale
efter loven kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget.
Alle personer der foreslås af forannævnte foreninger er valgbare.
Stk. 5. Hvis lokale handicapforeninger ikke stiller forslag om
kandidater, kan kommunalbestyrelsen udpege en person, der skal
varetage handicapforeningernes interesser i udvalget.
Stk. 6. Hver forening kan repræsenteres med 2 personer ved
valgmødet.
Valg foretages ved simpelt flertalsvalg, dvs. den person der får flest
stemmer er valgt.
Stk. 7. Der indkaldes til valgmøde med mindst 14 dages varsel.

§ 3. Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter
hvert kommunalvalg, dog inden 1. april i det efterfølgende år.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til
dette har fundet sted.

§ 4. Folkeoplysningsudvalget træffer efter anmodning fra et medlem
beslutning om fritagelse for medlemskab af Folkeoplysningsudvalget,
såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af
andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til
at ønske sig fritaget for medlemskab.
I så fald indtræder stedfortræder for resten af valgperioden.
Stk. 2. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget
ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg inden for det
pågældende område for resten af perioden.
Stk. 3. Når et medlem har forfald til et af de ordinære møder, skal
det tilstræbes at stedfortræder indkaldes.
Har et medlem forfald i mindst 1 måned, skal stedfortræderen
indkaldes.
Mødevirksomhed

§ 5. Folkeoplysningsudvalget udøver sin virksomhed i møder.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand, 1. og 2.
næstformand, i henhold til principperne i § 6 i Lov om Kommunernes
Styrelse.
Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget afholder møder som godkendes
kalenderåret forud af Folkeoplysningsudvalget.
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Stk. 4. Formanden bestemmer sted for møderne og sikrer, at
medlemmerne, samt eventuelle stedfortrædere, indkaldes via
Polweb.
Stk. 5. Folkeoplysningsudvalget kan indkalde andre interessenter,
når det er ønskeligt af hensyn til afdækning af en sag.
Stk. 6. Såfremt formanden vurderer, at der ikke er tilstrækkelig med
punkter til mødet – har formanden kompetence til at aflyse mødet.
Stk. 7. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder
det nødvendigt, eller når tre af medlemmerne finder det fornødent.
Stk. 8. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager
omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.
Stk. 9. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne
beslutninger.
Stk. 10. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 11. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 12. Folkeoplysningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.

§ 6. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af
kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 7. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte underudvalg, og
overlade en del af udvalgets beføjelser til disse.
Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for
Folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.

§ 8. For deltagelse i møder i Folkeoplysningsudvalget og dets
underudvalg ydes der medlemmerne befordringsgodtgørelse i
overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.

§ 9. Vedtægterne træder i kraft den 27. juni 2018

Udarbejdet af Folkeoplysningsudvalget den 19. juni 2018
Vedtaget af Byrådet den 27. juni 2018.
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