
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Slagelse Kommune 2022 
 

§ 1 Retsgrundlag 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31.08.2018 (Folkeoplysningsloven) fastsætter 

Byrådet i Slagelse Kommune de nærmere regler om valg til folkeoplysningsudvalget, udvalgets 

sammensætning og udøvelsen af udvalgets aktiviteter. 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til 

Folkeoplysningsloven, specielt med henblik på §35 samt eventuelle delegerede 

kompetencer/opgaver. Opgaverne skal udføres indenfor de rammer og retningslinjer som er 

fastsat af Byrådet. 

 

§ 2 Folkeoplysningsudvalgets størrelse og sammensætning 

Folkeoplysningsudvalget består af min. 9 medlemmer. 

 

2 medlemmer udpeges fra Byrådet 

1 medlem indstillet af oplysningsforbund (aftenskoler) 

2 medlemmer indstillet af godkendte idrætsforeninger 

1 medlem indstillet af godkendte børne- og ungdomskorps 

1 medlem indstillet af lokale handicapforeninger 

1 medlem indstillet af øvrige godkendte foreninger/organisationer 

1 medlem udpeges blandt de selvorganiserede 

1 medlem udpeges fra Integrationsrådet/Integrationsudvalget 

1 medlem (studerende) fra de videregående uddannelser i Slagelse Kommune 

1 medlem (repræsentant) fra Folkesundhed (uden stemmeret) 

 

Udvalgsmedlemmer kan kun deltage i og indstilles på valgmøder, såfremt man repræsenterer 

en forening/organisation og i hvilken man er aktivt medlem, og foreningen/organisationen 

indenfor det seneste år op til valget til Folkeoplysningsudvalget har gennemført folkeoplysende 

virksomhed eller har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler/baner efter lovens 

bestemmelser. 

 

Denne bestemmelse gælder dog ikke de såkaldte selvorganiserede fritidsbrugere, hvilket vil 

sige brugere af fritidsfaciliteter, som ikke er organiserede i en forening eller som har modtaget 

tilskud fra Udviklingspuljen. 

 

Distriktsforeninger har ikke indstillings- eller stemmeret til valget. Ved distriktsforeninger 

forstås foreninger med lokalforeninger i f lere kommuner. 

 

 



§ 3 Stedfortrædere 

Der vælges stedfortrædere for Folkeoplysningsudvalgets medlemmer. Valget gælder for hele 

Folkeoplysningsudvalgets valgperiode. Har et medlem af udvalget forfald i mere end 3 

måneder indkaldes en stedfortræder. Udtræder et medlem af Folkeoplysningsudvalget i løbet 

af valgperioden, indtræder en stedfortræder. Stedfortræderne ranglistes indenfor hver gruppe 

og indtræder efter rangorden (antal stemmer). 

 

§ 4 Suppleringsvalg 

Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen stedfortræder, afholdes et 

suppleringsvalg for resten af valgperioden. 

 

§ 5 Valg og valgprocedure 

Folkeoplysningsudvalget vælges for 4 år af gangen. Valget skal f inde sted senest april/maj. 

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indkalder til valgmøder med mindst 3 ugers varsel 

gennem dagspressen, hjemmeside, via bookingportalen til foreningerne, samt andre mulige 

medier/kanaler. 

 

Der indbydes repræsentanter for hvert af de i Slagelse Kommune værende: 

1. godkendte oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig 

omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. 

2. godkendte idrætsforeninger, godkendte børne- og ungdomskorps, øvrige godkendte 

foreninger og organisationer samt repræsentanter for de såkaldte selvorganiserede 

fritidsbrugere. 

3. lokale handicapforeninger der hovedsagelig tilbyder folkeoplysende virksomhed for 

personer med handicap. 

 

Der kan kun opstille én repræsentant fra hver forening/organisation. Kandidaten må ikke 

samtidig være valgt til Byrådet i Slagelse Kommune. 

 

Valgmøderne afholdes på samme dato. Der kan ikke mødes og stemmes ved fuldmagt. På 

valgmøderne vælges det antal medlemmer til Folkeoplysningsudvalget som nævnt i § 2.  

 

Opnås der på valgmøderne enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere anses disse for 

valgt. 

 

Opnås der ikke enighed om valg af medlemmer, vælger Byrådet medlemmer og 

stedfortrædere på grundlag af de på valgmødet opstillede kandidater for de i § 2 og § 3 

nævnte medlemmer. 

 

Det valgte folkeoplysningsudvalg fungerer indtil udgangen af den måned hvor et nyt valg 

f inder sted. 

 

§ 6 Valgbarhed 

Alle er valgbare til Folkeoplysningsudvalget jf. bestemmelserne i § 2. 

 

 

 



§ 7 Udvalgets stiftelse 

Når Folkeoplysningsudvalget og stedfortrædere er valgt, indkaldes på foranledning af Center 

for Kultur, Fritid og Borgerservice til møde i Folkeoplysningsudvalget. 

 

§ 8 Møder, dagsordener og afstemninger 

Folkeoplysningsudvalget vælger selv på sit konstituerende møde formand og næstformand. 

Folkeoplysningsudvalgets møder f inder sted for lukkede døre.  

 

Årligt udarbejder Center for Kultur, Fritid og Borgerservice en mødeplan der tilpasses 

tidspunkterne for særlig høring af budget og tilskudsregler. 

 

Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen skal dette meddeles formanden og 

fremsendes til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice senest 3 uger forinden mødets 

afholdelse.  

 

Dagsorden med eventuelle bilag skal være Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i hænde 

senest 1 uge forinden mødets afholdelse.  

 

I særlige tilfælde kan der indkaldes til møder med kortere varsel. 

 

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer skal i så fald underrettes om hvilke sager, der skal 

behandles på mødet. 

 

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer 

er til stede.  

 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 

forslag. 

 

Administrationen drager omsorg for, at udvalgets beslutninger protokolleres. 

 

§ 9 Administrativ bistand 

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice stiller sekretærbistand til rådighed på 

Folkeoplysningsudvalgets møder. 

 

Folkeoplysningsudvalget kan efter aftale tilkalde andre kommunale medarbejdere eller 

eksterne konsulenter til drøftelse af særlige forhold i relation til udvalgets arbejder. 

 

Lederen af Idræt, Fritid og Faciliteter deltager som udgangspunkt i møderne, uden stemmeret. 

 

§ 10 Underudvalg 

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte underudvalg. Sekretærbistand til underudvalg skal 

aftales med Lederen af Idræt, Fritid og Faciliteter. Medlemmer af underudvalg kan ikke 

udpeges udenfor folkeoplysningsudvalgets medlemskreds. 

 

Folkeoplysningsudvalget kan overlade en del af sine beføjelser til nedsatte underudvalg.  

 

 



§ 11 Økonomi 

Udgifter ved Folkeoplysningsudvalgets virke afholdes af Slagelse Kommune.  

 

De valgte medlemmer, her iblandt formanden for Folkeoplysningsudvalget, modtager på lige 

fod med øvrige medlemmer, mødediæter jfr. Slagelse Kommunes retningslinjer og 

befordringsgodtgørelse efter gældende regler. 

 

Udgifter ved afholdelse af temadage, konferencer og lignende afholdes af Slagelse Kommune. 

Afholdelse af disse aktiviteter skal aftales med Lederen af Idræt, Fritid og Faciliteter. 

 

Godkendt af Byrådet i Slagelse Kommune den 28. marts 2022. 

 

 


