Kultur og Fritidscentret

VEDTÆGTER FOR
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
I ISHØJ KOMMUNE

I henhold til Folkeoplysningslovens §35, stk. 2 nedsætter Byrådet et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter Folkeoplysningslovens kapitel 3.

§1

§ 35, stk. 2 udvalget – i daglig tale 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, kompetencer og retningslinier, som fastsættes af Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer:

§2
stk. 2

7 medlemmer valgt af og blandt Byrådets medlemmer.

stk. 3

2 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger der
tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

stk. 4

3 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra de stedlige idrætsforeninger.

stk. 5

1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov
om støtte til folkeoplysning.

stk. 6

1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra de lokale børne- og ungdomskorps.

stk. 7

1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer i
Ishøj kommune.

stk. 8

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges én eller flere personlige stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Som tilforordnet uden stemmeret udpeger Byrådet efter indstilling 8 repræsentanter:

§3
stk. 2

1 repræsentant efter indstilling fra ledere, lærere og medarbejdere fra de folkeoplysende
foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
1 repræsentant efter indstilling fra ledere og instruktører fra de folkeoplysende foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
1 repræsentant efter indstilling fra øvrige foreninger med folkeoplysende sigte, samt fritids- og ungdomsklubber m.v., der modtager støtte i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning.
1 repræsentant valgt af og blandt Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer.
1 repræsentant valgt af og blandt Ungerådets medlemmer
1 repræsentant valgt af og blandt Seniorrådets medlemmer
1 repræsentant efter indstilling fra De Almene Boligselskaber i Ishøj Kommune.
1 repræsentant fra Kultur og Fritidscentret

stk. 3

For hver tilforordnet udpeges én eller flere personlige stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

stk. 4
For de tilforordnede repræsentanter for ledere, lærere, instruktører og medarbejdere indenfor foreningsområderne skal der udpeges mindst 2 stedfortrædere i prioriteret rækkefølge for hver repræsentant

Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af
særlige spørgsmål.

§4

§5

§6

stk. 1

Medlemmerne og de tilforordnede repræsentanter af Folkeoplysningsudvalget udpeges
for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmer og tilforordnede repræsentanter fortsætter indtil nyvalg har fundet sted.

stk. 2

Repræsentanter fra Unge- og Seniorrådet kan udpeges for en kortere periode tilpasset
rådets valgperiode.

stk. 1

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.
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stk. 2

Hvis en tilforordnet repræsentant udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen

stk. 3

Hvis de tilforordnede repræsentanter for ledere, lærere, instruktører og medarbejdere
indenfor foreningsområderne stopper sit virke inden for folkeoplysningsområdet indtræder stedfortræderen.

stk. 4

Når et medlem eller en tilforordnet repræsentant har forfald, kan stedfortræderen deltage i udvalgets møder. Har et medlem forfald i mindst 1 måned, skal stedfortræderen
indkaldes.

stk. 5

Er der ved et medlems eller en tilforordnet repræsentants udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Valg af medlemmer og tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget finder
sted snares muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april i det efterfølgende
år.

§7

stk. 2

Valg af byrådets medlemmer sker på byrådets første konstituerende møde efter nyvalg

stk. 3

Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af øvrige medlemmer og tilforordnede.

stk. 4

For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at
den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget
til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud
eller anvisning af et lokale efter loven.

stk. 5

Byrådet vælger på grundlag af de indkomne indstillinger medlemmer og tilforordnede
repræsentanter, samt deres stedfortrædere.

stk. 6

Hvis der ikke findes nogen organisationer m.v., der kan indstille medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer nogen indstilling,
vælger Byrådet medlemmerne og deres stedfortrædere eller beslutter om valg af de pågældende repræsentanter og stedfortrædere skal bortfalde.

stk. 7

Hvis der efter fristens udløb kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og
stedfortrædere, vælger byrådet dem, der er indstillet, og dem, der herudover skal vælges
eller beslutter om valg af de pågældende repræsentanter og stedfortrædere skal bortfalde.

stk. 8

Hvis der ikke findes nogen organisationer m.v., der kan indstille tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer
nogen indstillinger, vælger byrådet de tilforordnede repræsentanter og deres stedfortrædere, eller beslutter om valg af de pågældende repræsentanter og stedfortrædere skal
bortfalde.

stk. 9

Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til Folkeoplysnings3

udvalget. Personer, der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.
stk. 10 Byrådet træffer efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.

Folkeoplysningsudvalget kan indstille til Byrådet, at der nedsættes underudvalg.

§8
stk. 2

Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for Folkeoplysningsudvalgets kreds.

§9

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10

Intet medlem af Folkeoplysningsudvalget kan alene udøve nævnets beføjelser. Formanden er dog berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.

§ 11

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
stk. 2

Folkeoplysningsudvalget afholder normalt møde én gang om måneden med undtagelse
af juli måned, eller så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.

stk. 3

Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmer og tilforordnede.

stk. 4

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5 dage inden mødet til
medlemmerne og tilforordnede en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem
ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage
før mødet afholdes.

stk. 5

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. 6

Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. I formandens fravær er det næstformandens
opgave.
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stk. 7

De tilforordnede repræsentanter kan fremsætte forslag og deltager i øvrigt i udvalgets
forhandlinger indtil sagens afgørelse. De har ingen stemmeret, men er berettiget til kort
at få deres meninger indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens
meddelelse til andre myndigheder.

stk. 8

Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

stk. 9

Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

§ 12

stk. 2

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 13

Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af
kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.
Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget modtager diæter i.h.t. kommunens diætregulativ for deltagelse i udvalgsmøderne og eventuelle underudvalg.

§ 14

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2018.
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