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Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune
GÆLDENDE STYRELSESVEDTÆGT

FORSLAG TIL ÆNDRINGER

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni
2004 om støtte til folkeoplysning nedsætter Viborg
Kommune et folkeoplysningsudvalg.

I henhold til folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2, nedsætter
Viborg Byråd et udvalg inden for den kommunale
forvaltning med repræsentation for den virksomhed,
der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

§1
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de
opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om
støtte til folkeoplysning indenfor de økonomiske
rammer og retningslinier, som fastsættes af byrådet.

§1
Udvalget benævnes Folkeoplysningsudvalget. Byrådet kan henlægge sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget.

§ 2 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING
Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer.
Stk. 2
2 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer.
Stk. 3
4 medlemmer udpeges af oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
Stk. 4
4 medlemmer udpeges af foreninger, der hovedsageligt organiserer idræt.
Stk. 5
1 medlem udpeges af handicapforeninger.
Stk. 6
2 medlemmer udpeges af de uniformerede børne- og
ungdomsorganisationer samt øvrige foreninger –
herunder juniorklubber. Mindst et af de to medlemmer udpeges blandt børne- og ungdomsorganisationernes kandidater, hvis disse organisationer ønsker
valgt en repræsentant.
Stk. 7
For hvert medlem vælges tillige en personlig suppleant. Hvis et medlem udtræder i valgperioden indtræder suppleanten.
Der skal kun foretages nyvalg, hvis både medlemmet
og suppleanten udtræder i løbet af en valgperiode.
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Stk. 8
Hvis et medlem af udvalget er forhindret i at varetage
sit hverv i en forventet periode på mindst én måned,
kan suppleanten indkaldes.
§ 3 FUNKTIONSPERIODE
Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Et udvalg fortsætter indtil nyvalg har fundet sted.
§ 4 VALG – VALGMØDE
Valg af medlemmer til folkeoplysningsudvalget finder
sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog
inden 1. april i det efterfølgende år.
Stk. 2
Kultur og Service indkalder til dette valgmøde med
mindst 14 dages varsel.
Stk. 3
Indkaldelse sker via annoncering og ved indbydelse
til de i kommunen værende tilskudsberettigede og
godkendte foreninger.
Stk. 4
Der indbydes 2 repræsentanter fra hvert af de i § 4,
stk. 3 nævnte foreninger.
På valgmødet fremkommer repræsentanter for de
respektive hovedområder med indstillinger vedrørende valg af medlemmer samt suppleanter for disse.
Hvis der er enighed om indstillingerne, er de pågældende valgt.
Hvis der inden for en gruppe ikke kan opnås enighed
om valg af medlemmer og suppleanter, træffer byrådet afgørelse. Alle foreninger, der har været berettiget til at deltage i valgmødet i den pågældende
gruppe, kan inden 14 dage efter valgmødet stille
forslag om valg af medlemmer og suppleanter.
Valgprocedure, hvis der ikke indstilles og vælges
på valgmødet
Stk. 5
Opstår den situation, at der på valgmødet ikke fremkommer nogen eller tilstrækkeligt antal indstillinger
fra én eller flere af de i § 2, stk. 3-6 nævnte foreninger, kan foreninger, der tilhører denne gruppe, inden
14 dage stille forslag til kandidater (herunder supple-

Indkaldelse sker via annoncering og ved indbydelse
til de i kommunen værende tilskudsberettigede og
godkendte foreninger, der har selvstændige vedtægter.
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anter).
Stk. 6
Hvis der efter fristens udløb stadig ikke foreligger
forslag om et tilstrækkeligt antal medlemmer og suppleanter, kan Kulturudvalget beslutte,
at pladserne inden for den pågældende gruppe tilgår
en anden gruppe (denne gruppe foretager herefter
suppleringsvalg efter samme regler som valget i
øvrigt),
eller,
at indstille medlemmer og/eller suppleanter til den
pågældende gruppe.
Stk. 7
Byrådet vælger herefter medlemmer og suppleanter
efter indstilling fra Kulturudvalget.
Stk. 8
Tvivlsspørgsmål vedrørende valg til Folkeoplysningsudvalget afgøres af Kulturudvalget.
§ 5 SEKRETATIATSBISTAND
Kultur, Service og Events varetager sekretariatsfunktionen for udvalget.
Stk. 2
Kultur, Service og Events deltager i udvalgets møder. Der kan tilkaldes andre kommunale medarbejdere efter behov.
§ 6 AFHOLDELSE AF MØDER
Kulturudvalget indkalder til konstituerende møde.
Indtil valg af formand har fundet sted, ledes mødet af
det byrådsmedlem (jf. § 2, stk. 2), der længst har
været medlem af et byråd. Er der flere med samme
anciennitet, udpeges den ældste.
Stk. 2
Udvalgets møder er lukkede møder.
Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv
sin forretningsorden. Det kan heri bestemmes, at
udvalget har en næstformand.
Stk. 3
Formanden fastsætter tid og sted for møderne og
skal sørge for indkaldelse.
Stk. 4
Når mindst 5 medlemmer anmoder herom, skal formanden inden 14 dage indkalde til møde og sætte
de sager på dagsordenen, som forslagsstillerne øn-

192467/13 | 13/45226

sker behandlet.
Stk. 5
Mødeindkaldelse skal fremsendes med mindst 8
dages varsel.
Formanden fastsætter efter samråd med Kultur, Service og Events mødets dagsorden, der udsendes
senest 5 dage før mødet afholdes.
Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen,
skal det meddeles Kultur og Service senest 8 dage
før mødet afholdes.
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.
§ 7 BESLUTNINGSDYGTIGHED
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når
mindst halvdelen af medlemmerne eller deres suppleanter er til stede.
Stk. 2
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3
Formanden sørger for, at de beslutninger, udvalget
træffer, bliver udført.
§ 8 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS KOMPETENCE
Udvalget udøver sin virksomhed i møder inden for
rammerne af lov om støtte til folkeoplysning og de af
byrådet trufne beslutninger.
Stk. 2
Formanden er dog berettiget til at træffe afgørelser i
sager, der ikke kan afvente næste udvalgsmøde.
Formandens afgørelse skal forelægges udvalget
som efterretningssag på udvalgets førstkommende
møde.

