Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faaborg-Midtfyn kommune.
I henhold til § 34, 35 og 40 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysning
nedsætter Faaborg-Midtfyn Kommune et folkeoplysningsudvalg.
§ 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold
til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinier, som
fastsættes af Kommunalbestyrelsen.
§ 2. Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer.
Stk. 1. 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.
Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 3. 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der tilbyder
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 4. 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale
handicaporganisationer. Hvis der ikke er handicaporganisationer, eller organisationerne ikke
ønsker sig repræsenteret, tilfalder pladsen foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde.
Stk. 5. Efter valg af medlemmer til udvalget vælges der stedfortrædere svarende til det antal af
medlemmer, som bliver valgt i hver gruppe i §2, stk. 2, 3 og 4. Den person, som får flest stemmer
inden for sin egen gruppe, er valgt som 1. stedfortræder for den pågældende gruppe (henholdsvis
§2, stk. 2, 3 og 4), den med næst flest stemmer er 2. stedfortræder osv. For hvert
kommunalbestyrelsesmedlem udpeges en stedfortræder af Kommunalbestyrelsen.
§ 3. Andre deltagere i folkeoplysningsudvalgets møder:
Stk. 1. Plan og Kulturs leder – eller efter dennes bestemmelse en medarbejder – deltager i
folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret og sørger blandt andet for, at udvalgets protokol
føres under møderne.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere og medlemmer af
underudvalg til drøftelse af særlige spørgsmål.
§ 4. Medlemmer af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den
kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.
§ 5. Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden indtræder
stedfortræder.
Stk. 1. Når et medlem har forfald eller er inhabil, kan formanden indkalde stedfortræder til
midlertidigt at tage sæde i udvalget.
Stk. 2. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 6 Der kan nedsættes underudvalg.
§ 7. De i § 3 nævnte repræsentanter skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden til møderne i
folkeoplysningsudvalget. De kan fremsætte forslag og deltager i øvrigt i udvalgets forhandlinger
indtil sagens afgørelse. De har ikke stemmeret, men er berettiget til kort at få deres meninger
indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder.
Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere.
§ 8. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand udpeget blandt foreningsrepræsentanterne
og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 9. Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det
fornødent.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for møderne. Folkeoplysningsudvalget aftaler 1 gang
årligt, hvornår møder afholdes i det efterfølgende år.Til møder derudover indkaldes medlemmer
samt de i § 3, stk. 1 og 2 nævnte repræsentanter med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden
mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt
optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før, mødet afholdes.
Stk. 4. 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. 5 Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der ikke er af principiel karakter.
Formanden er endvidere berettiget til at træffe afgørelse i presserende sager. Sager, formanden
har truffet afgørelse i, forelægges udvalget i dets næste møde.
Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne
indføres i en beslutningsprotokol.
Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.
§10. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede.
Stk. 1. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
§ 11. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af
kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalgets formand modtager et honorar svarende til 5 % af borgmestervederlaget.

Valg til folkeoplysningsudvalget

§ 12. Folkeoplysningsudvalget følger den kommunale valgperiode, idet valg til udvalget skal finde
sted snarest efter kommunalvalget og senest inden 1. april det efterfølgende år.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyvalg har fundet sted.
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvori der indbydes 2
repræsentanter for hver af de i kommunen værende repræsentanter fra § 2, stk. 2, 3 og 4.
Det er en betingelse for at blive indkaldt til mødet og kunne foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget, at man er en godkendt forening og har modtaget tilskud og/eller fået anvist
lokaler i det seneste kalenderår inden valget.
Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt med efterfølgende godkendelse i
Kommunalbestyrelsen.
Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger
Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de
fremkomne indstillinger fra de i § 2, stk. 2, 3 og 4 nævnte organisationer m.v.
Hvis der ikke indstilles medlemmer til folkeoplysningsudvalget, vælger Kommunalbestyrelsen
medlemmerne og deres stedfortrædere.

Vedtaget Kommunalbestyrelsesmødet den 10. september 2013

