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18. Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017
Sagsnr.:
13/45226
Sagsansvarlig: Søren Keldsen

SAGSFREMSTILLING
Kulturudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2013 med følgende sagsfremstilling:
”Byrådet vedtog 7. oktober 2009, sag nr. 247, gældende styrelsesvedtægt for
Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune. Det var på daværende tidspunkt frivilligt for Byrådet, om
det ville nedsætte et folkeoplysningsudvalg.
Folketinget vedtog i juni 2011 ændringer af folkeoplysningsloven, som betød, at alle kommuner skulle
nedsætte et såkaldt § 35, stk. 2-udvalg (i Viborg kaldet Folkeoplysningsudvalget).
Lovændringen pålagde kommunerne at nedsætte et udvalg til at sikre brugerindflydelsen. Men
kommunerne fik selv lov til at afgøre, hvordan udvalget skal vælges, valgperioden, hvem der er
valgbar, udvalgets navn, størrelse og sammensætning, bortset fra at de tilskudsberettigede
organisationer skal være med. Endelig kan kommunerne selv afgøre, hvor stor kompetence udvalget
har.
I Viborg Kommune var der allerede nedsat et folkeoplysningsudvalg, og Byrådet vedtog (som en følge
af lovændringen) 21. december 2011, sag nr. 316,
at det allerede nedsatte folkeoplysningsudvalg fortsætter med den nuværende sammensætning i
indeværende valgperiode med følgende sammensætning:
2 vælges af Byrådet
4 vælges af oplysningsforbund/aftenskoler
4 vælges af idrætsforeninger
1 vælges af handicapforeninger
2 vælges af uniformerede børne- og ungdomsorganisationer og øvrige foreninger – herunder
juniorklubber, heraf mindst 1 medlem valgt af uniformerede, hvis de ønsker dette,
at udvalget fortsat benævnes Folkeoplysningsudvalget,
at formanden for udvalget fortsat modtager et vederlag på 6 % af borgmesterens vederlag, jf. Viborg
Kommunes styrelsesvedtægt, § 21, stk. 11,
at forslaget til delegationsplan godkendes, og
at Folkeoplysningsudvalget høres i spørgsmål inden for folkeoplysningslovens område, og udvalget
tager stilling til spørgsmål om fordeling af tilskud.
Bestemmelser om valg, sammensætning og kompetencer er fastsat i den af Byrådet vedtagne
styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget og (som en følge af lovændringen i 2011) i Byrådets
beslutning af 21. december 2011, sag nr. 316, med godkendelse af en delegationsplan.
Forvaltningen har gennemgået den gældende styrelsesvedtægt og foreslår, at den alt overvejende
videreføres uændret i kommende valgperiode.
Således foreslås alene ændringer som følge af lovændringen i 2011, samt en præcisering vedr.
foreninger, der kan deltage i valgmødet.
Forslaget til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget vedlægges som bilag 1.
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Endvidere foreslås det, at der vedtages en ny delegationsplan for den nye valgperiode 2014-2017.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en delegationsplan for Folkeoplysningsudvalget fra 2014, som
er mere forklarende end den nugældende delegationsplan. Forslaget til ny delegationsplan hverken
tildeler eller fratager Folkeoplysningsudvalget kompetence i forhold til nugældende delegationsplan og
gældende praksis.
Gældende delegationsplan fra 2011 vedlægges som bilag 2.
Forslag til ny delegationsplan for 2014-2017 vedlægges som bilag 3.
Folkeoplysningsudvalget har på seminar september 2012 drøftet og givet udtryk for ønsket om, at
politikerne i Folkeoplysningsudvalget er medlemmer af Kulturudvalget. Da det er et spørgsmål, der
afgøres i forbindelse med Byrådets konstituering, er det ikke indarbejdet i forslaget.
Spørgsmålet om honorering af Folkeoplysningsudvalgets formand besluttes i Viborg Kommunes
styrelsesvedtægt, hvorfor det ikke indgår i denne sag.
Folkeoplysningsudvalget drøftede denne sag på udvalgsmødet 4. juni 2013, sag nr. 2.”
BILAG
1 Åben Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 (forslag)
2 Åben Gældende delegationsplan for Folkeoplysningsudvalget
3 Åben Forslag til delegationsplan for Folkeoplysningsudvalget fra 2014

192842/13
192846/13
297728/13

INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen på dette møde med henblik på stillingtagen på mødet 21.
august 2013.
BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 04-06-2013
Fraværende: Martin Sanderhoff, Hanne Kjeldsen
Folkeoplysningsudvalget drøftede sagen med henblik på stillingtagen på mødet 21. august 2013.
INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,
at Folkeoplysningsudvalget indstiller,
at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
at der nedsættes et folkeoplysningsudvalg, således
at det tilrettede forslag til styrelsesvedtægt (sagens bilag 1) godkendes, og
at forslaget til delegationsplan (sagens bilag 3) godkendes.
BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2013
Fraværende: Martin Sanderhoff, Kjeld Bach, Hanne Kjeldsen
Folkeoplysningsudvalget foreslår,
at de to byrådsmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget vælges blandt medlemmer i Kulturudvalget, hvis
det er muligt.
Folkeoplysningsudvalget indstiller,
at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
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at der nedsættes et folkeoplysningsudvalg med uændret sammensætning, således
at det tilrettede forslag til styrelsesvedtægt (sagens bilag 1) godkendes, og
at forslaget til delegationsplan (sagens bilag 3) godkendes.
BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 03-09-2013
Fraværende: Jon Pugholm
Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
at der nedsættes et folkeoplysningsudvalg med uændret sammensætning, således
at det tilrettede forslag til styrelsesvedtægt (sagens bilag 1) godkendes, og
at forslaget til delegationsplan (sagens bilag 3) godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Kulturudvalget godkendes.
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