Møde i Folkeoplysningsudvalget
Åben Referat

Dato:

Onsdag den 18. maj 2022

Tidspunkt:

17:00

Sted:

Rådhuset Bryllupssalen

Afbud:

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet), Mogens Daniel Bruun, Ole
Bischoff Kristensen

Furesø Kommune

Møde i Folkeoplysningsudvalget / 18-05-2022

Sagsoversigt:
1.

Beslutning: Valg af formand ...........................................................................2

2.

Beslutning: Valg af næstformand ....................................................................2

3.

Beslutning: Godkendelse af forretningsorden ....................................................3

4.

Beslutning: Fastlæggelse af mødedatoer for 2022 .............................................5

5.

Beslutning: Fordeling af faciliteter 2022 - 2023 .................................................6

6.

Beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe om Åben Skole ..................................8

7.

Orientering: Forvaltningen orienterer, maj 2022 ..............................................10

Bilagsoversigt .....................................................................................................13
Underskriftsside ..................................................................................................14

Furesø Kommune

1

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Onsdag den 18-05-2022

1.

Beslutning: Valg af formand

Sagsnr.: 22/6004

Beslutningstema
Der skal vælges en formand for Folkeoplysningsudvalget for perioden 2022 – 2025.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget er nedsat for perioden 2022 – 2025. Udvalget vælger selv sin
formand og næstformand.
Økonomiske konsekvenser
Formanden aflønnes med et fast honorar, der er budgetsat under Økonomiudvalgets område.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 35 samt vedtægten for Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at udvalget vælger formand for Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Lars Køster Svendsen blev enstemmigt valgt.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen

2.

Beslutning: Valg af næstformand

Sagsnr.: 22/6004
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Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal vælge en næstformand for perioden 2022 - 2025.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget er nedsat for perioden 2022 – 2025. Udvalget vælger selv sin
formand og næstformand.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 35 samt vedtægten for Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget vælger en næstformand.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Sven Krarup Nielsen blev valgt.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen

3.

Beslutning: Godkendelse af forretningsorden

Sagsnr.: 22/6004

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal godkende udvalgets forretningsorden.

Furesø Kommune
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Sagsfremstilling
Det er fastsat i vedtægtens § 6, at Folkeoplysningsudvalget selv fastsætter sin
forretningsorden.
Med udgangspunkt i forretningsordnerne fra kommunens øvrige stående udvalg, er der
udarbejdet forslag til Folkeoplysningsudvlaget forretningsorden. I forbindelse med oprettelsen
af kommunes stående udvalg – i forlængelse af kommunalvalget sidste år – har man tilpasset
udvalgenes forretningsordner bl.a. med erfaringerne fra de sidste par år med Coronanedlukninger, m.m. Således giver forretningsordenen nu mulighed for at afvikle møde online
og via mail.
Folkeoplysningsudvalget beslutter selv sin forretningsorden og kan således også beslutte at
tilpasse den efterfølgende, såfremt man i byrådsperioden oplever uhensigtsmæssigheder.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 35 samt vedtægten for Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillingen til forretningsorden.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Sven Krarup Nielsen, Lars Køster Svendsen og Anne
Gram Nielsen, som skal udarbejde et forslag til forretningsorden til behandling på næste
ordinære møde.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen
Bilag:
1 Åben Vedtægt FOU 2022
2 Åben Udkast - forretningsorden FOU
Furesø Kommune

49231/22
49244/22
4

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Onsdag den 18-05-2022

4.

Beslutning: Fastlæggelse af mødedatoer for 2022

Sagsnr.: 22/6004

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal fastlægge mødedatoer for 2022.
Sagsfremstilling
Forvaltningen foreslår med baggrund i intentionerne i Byrådets konstitueringsaftale og
Furesømodellen, at den nuværende struktur med færre ordinære møder og i stedet mere tid til
temadrøftelser og konkret brugerinvolvering fastholdes.
Samtidigt foreslår forvaltningen, at møderne fastlægges således, at de både tager hensyn til de
årligt tilbagevendende aktiviteter, samtidigt med at nogle af de månedlige møder tematiseres.
Det foreslås endvidere, at møderne afholdes på skiftende mødedage for at undgå eventuelle
konflikter med faste aftaler hos medlemmerne.
Det foreslås således, at der afholdes faste ordinære møder ca. hvert kvartal med behandling af
indkomne ansøgninger, godkendelse af foreninger etc. Forvaltningen vurderer, at der bør
fastsættes møder primo februar, af hensyn til at fastlægge rammerne for
sommerferieaktiviteterne, primo maj med fokus på godkendelse af den endelige
lokalefordeling, i september i forbindelse med budgetbehandlingen samt i medio december
for at fastlægge fordelingen af tilskudsrammen til aftenskolerne samt behandling af
retningslinjer for fordeling af lokaler.
Det betyder samtidigt, at de øvrige møder reserveres til mere overordnede emner, temamøder
med videre, og som giver alle udvalgets medlemmer og suppleanter bedre muligheder for
fordybelse og overordnede drøftelser. Det foreslås, at der afholdes 3 temamøder ultimo marts,
ultimo juni og primo november.
De ordinære møder er tilrettelagt med udgangspunkt i Byrådets overordnede kalender, og
således at eventuelle forslag eller indstillinger fra Folkeoplysningsudvalget, der skal
videresendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, kan nå at komme med på udvalgets møde.
Møderne i 2022 foreslås således afholdt fra kl. 17 på Rådhuset i Værløse på flg. datoer:






Onsdag den 18. maj, konstituerende møde
Tirsdag den 21. juni som temadrøftelse for alle medlemmer med gennemgang
Folkeoplysningsloven, opgaver, interne procedurer, m.v.
Tirsdag den 13. september, ordinært møde
Onsdag den 9. november, temadrøftelse
Mandag den 19. december, ordinært møde.

Møderne optages i de politiske udvalgs mødekalender.

Furesø Kommune

5

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Onsdag den 18-05-2022

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget fastsætter mødedatoerne for 2022.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Indstillingen til mødedatoer blev godkendt.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen

5.

Beslutning: Fordeling af faciliteter 2022 - 2023

Sagsnr.: 22/6452

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal godkende den samlede fordeling af faciliteter for sæson 2022 2023.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget fordeler hver sæson de kommunale faciliteter til de folkeoplysende
foreninger og andre godkendte lokalelånsberettigede foreninger. Fordelingen foregår
traditionelt ud fra de af Byrådet godkendte lokalefordelingsretningslinjer. De seneste
fordelinger har dog adskilt sig herfra grundet Corona-pandemien.
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Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2021, at foreningerne som udgangspunkt fik
mulighed for at genansøge de tildelte tider fra indeværende sæson 2021 - 2022. Herefter har
foreningerne haft mulighed for at søge resttider og eventuelle konflikter blev behandlet af
fordelingsudvalget (udvalg nedsat af FOU).
De godkendte retningslinjer for fordelingen af lokaler fremgår her:
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=84

Den endelige sæsonfordeling for sæson 2022 - 2023 ligger til gennemgang i kommunes
lokalebookingsystem på www.aktivfuresoe.dk
Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i december 2021, at fordelingsudvalget
specifikt skulle se på den samlede tildeling af svømmetider på tværs af foreningerne.
Fordelingsudvalget har på baggrund heraf tildelt Værløse Svømmeklub mere plads i Værløse
Svømmehal om lørdagen. HareTri, som har tiden i indeværende sæson, er i stedet blevet
tilbudt i Farum Svømmehal om søndagen. HareTri vil rigtig gerne beholde deres lørdagstid i
Værløse Svømmehal, men omfordelingen sikrer et øget aktivitetsniveau for børn og unge,
som pt. står på venteliste.
Derudover er fordelingsudvalget blevet præsenteret for seks konkrete konflikter. Disse
konkrete konflikter er blevet håndteret. En af konflikterne har dog givet anledning til nogle
mere overordnede overvejelser. Det vedrører tildeling af indendørs faciliteter til aktiviteter,
der normalt afvikles udendørs i sommerhalvåret. Ved at lægge beslag på et lokale i perioden
november til april, afskærer man andre helårs aktiviteter fra at benytte dette lokale. Samtidig
vil lokalet typisk stå ubenyttet i perioden april til november.
Udvalget anbefaler derfor, at Folkeoplysningsudvalget, forud for anbefaling af næste
sæsonfordelings retningslinjer, bør have en drøftelse af denne overordnede problemstilling, så
resultatet heraf kan indgå i de fremadrettede tildelingskriterier.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Tildeling af faciliteter hænger sammen med Furesø Kommunes 2030 mål omkring samarbejde
med foreninger og lokalsamfund. Adgang til faciliteter er et grundelement i kommunes
fritidspolitik – Vores Furesø.
Borgerinddragelse
Foreningerne er inddraget enkeltvist, gennem brugergrupper og gennem
Folkeoplysningsudvalget samt via det nedsatte sæsonfordelingsudvalg.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og Byrådets godkendte lokalefordelingskriterier.

Furesø Kommune
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Det videre forløb
Alle foreninger modtager besked pr. mail ultimo maj, at de nu kan se deres bookinger for
2022-2023 på aktivfuresoe.dk
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget godkender den samlede lokalefordeling for sæson 2022 - 2023,
og
- at Folkeoplysningsudvalget tiltræder ønsket om, at de fremadrettede retningslinjer for
fordeling af lokaler bør indeholde en afklaring af fordeling til ”vinter-aktiviteter”.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Folkeoplysningsudvalget godkendte den samlede indstilling til lokalefordeling for sæson
2022 - 2023, og at retningslinjerne skal indeholde en afklaring af fordeling til
”Vinteraktiviteter”.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen

6.

Beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe om Åben Skole

Sagsnr.: 22/6916

Beslutningstema
Udpegning af repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget til ”Åben Skole arbejdsgruppe”.
Sagsfremstilling
Forvaltningen af samarbejdet omkring Åben Skole ligger formelt på Skoleområdet, men har
fra starten været koordineret med kommunens foreningsliv gennem en tværfaglig
arbejdsgruppe. På skoleområdet er der allokeret ressourcer i form af en ”Playmaker” samt
afsat kr. 200.000 i en ”Åben Skole Pulje”.
Den tidligere Åben Skole arbejdsgruppe mødtes i februar og marts 2022 for at drøfte
gruppens arbejde, og hvad en eventuel arbejdsgruppe skal lave fremadrettet.
Arbejdsgruppen har især haft fokus på
 markedsdage, hvor foreningerne har præsenteret deres tilbud for lærere og pædagoger på
skolerne og FFO’erne i Furesø. Dette er der ikke længere opbakning til fra skolerne.
 Markedsføring af åben skole puljen som blev startet i 2017, samt
 skift af åben skole platform fra www.skolenivirkeligheden.dk til
www.skoletjenesten.dk/furesø-åben-skole.

Furesø Kommune
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Der er sket rigtig meget med åben skole de seneste fire år. Åben skole samarbejdet kører
rigtig godt på flere af skolerne og en gruppe af foreningerne i Furesø. Det er oftest en
idrætsforening og en klasse/årgang. Det er en udfordring for foreningerne at deltage i åben
skole samarbejdet, da det oftest ligger i den almindelige arbejdstid. Foreningerne er derfor
afhængige af, at de har en træner/instruktør, som kan tage fri eller er uden for
arbejdsmarkedet. Men der er en del foreninger, der har været klar til åben skole samarbejdet.
Åben skole puljen er godt søgt, og inden corona blev alle 200.000 kr. uddelt. Dog har
nedlukningerne gennem de seneste to år betydet, at puljen ikke er blevet uddelt fuldt ud.
Den tidligere arbejdsgruppe var af den opfattelse, at der på baggrund af corona er brug for et
fornyet fokus på åben skole for at få det i gang igen.
Målet for den nye arbejdsgruppe
På baggrund af hvad der er sket på åben skole området, har den tidligere arbejdsgruppe opsat
tre mål for det fremtidige åben skole samarbejde
 Flere tværfaglige og virkelighedsnære forløb
 Et styrket FFO3 samarbejde med foreninger
 Flere foreninger med ind i åben skole samarbejdet
For at understøtte disse mål foreslår den tidligere arbejdsgruppe, at en ny arbejdsgruppe skal
fokusere på:
 Understøtte foreninger i åben skole samarbejdet
- Undersøge eksisterende materiale fra fx DGI, som kan bruges til tværfaglige forløb,
som foreninger kan tage i brug
- Udbrede ”den gode fortælling” og erfaringer fra foreninger, som allerede er en del af
åben skole i Furesø
 Kommunikation og markedsføring
 Nye foreninger
- Kontakte foreninger, der har forløb på skoletjenesten, som ikke bruges
- Kontakte nye foreninger, som godkendes af Folkeoplysningsudvalget
- Kontakte eksisterende foreninger omkring åben skole samarbejdet
Medlemmerne i den tidligere arbejdsgruppe, som ikke er var udpeget af
Folkeoplysningsudvalget, vil gerne fortsætte i en ny arbejdsgruppe. Det drejer sig om Claus
Ibsen og Peter Thomsen (skoleledere på hhv. Hareskov skole og Lille Værløse skole), Annette
Ohm (FIR repræsentant), en repræsentant fra fritidsvejledningen og Ida Stenum Nielsen (åben
skole playmaker). Gruppen vil blive suppleret med en FFO-leder for, at have fokus på at
styrket FFO3-samarbejdet.
I den tidligere arbejdsgruppe havde Folkeoplysningsudvalget udpeget tre kandidater – en for
idræt, en for kulturen og en for spejderne. Efter valget til det nye Folkeoplysningsudvalg er
FIRs repræsentant i arbejdsgruppen nu blevet medlem af Folkeoplysningsudvalget.
Forvaltningen foreslår, at en fremtidig arbejdsgruppe i alt omfatter tre
foreningsrepræsentanter, således at FIRs repræsentant overgår som Folkeoplysningsudvalgets
repræsentant på idrætsområdet, og at udvalget derudover udpeger en repræsentant for
henholdsvis kulturen og spejderne.

Furesø Kommune
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Økonomiske konsekvenser
Arbejdsgruppens opgaver løses inden for det afsatte budget til Åben Skole. Budgettet er afsat
under Skoleområdet.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Foreningernes fortsatte deltagelse i en arbejdsgruppe omkring Åben Skole, støtter op om mål
5.3 ”Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber”, hvor kvaliteten i skolernes
undervisning forbedres ved, at flere frivillige organisationer bidrager.
Borgerinddragelse
Inddragelsen sker via Folkeoplysningsudvalget.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Arbejdsgruppen mødes ca. hver anden måned for at drøfte og følge op på udviklingen af åben
skole samarbejdet i Furesø.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant for spejderne og en repræsentant for
kulturen til Åben Skole arbejdsgruppen, og at FIRs repræsentant fremadrettet overgår som
udvalgets repræsentant for idrætten.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde den nuværende repræsentation i
arbejdsgruppen således, at FIR fortsat udpeger et medlem.
Folkeoplysningsudvalget udpeger Sven Krarup Nielsen, Annette Ohm og en repræsentant fra
kulturområdet til arbejdsgruppen. Repræsentanterne fra kulturområdet meddeles direkte til
forvaltningen.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen

7.

Orientering: Forvaltningen orienterer, maj 2022

Sagsnr.: 22/6004

Furesø Kommune
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Beslutningstema
Forvaltningen orienterer om aktuelle emner.
Sagsfremstilling
Orientering fra forvaltningen:





Barometer for puljer – vedlagt som bilag
Sommerferieaktiviteter - status
Ukraine – status og aktiviteter
Supplerende Facilitetstilskudspulje: Repræsentanter fra samrådene har fordelt puljen
blandt de mange ansøgere. Der var ansøgt for ca. 600.000,- kr. – puljen er på 350.000,- kr.
Samrådene har specielt haft fokus på ansøgers mulighed for medfinansiering, samt hvor
mange der ville få glæde af den ønskede forbedring. Den konkrete fordeling fremgår af
hjemmesiden: https://www.furesoe.dk/oplevelser/puljer/supplerendefacilitetstilskudspulje/#bevillinger-2022

Orientering fra medlemmerne:
 ”Bordet rundt”
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Orienteringen blev taget til efterretning.
Forvaltningen tager initiativ til, at der udarbejdes et kommissorium for kommunens arbejde
med foreninger, der tilbyder aktiviteter for borgere med handicap. Anne Gram og Gert
Mortensen medvirker i dette arbejde.

Furesø Kommune
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Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud: Muhammed Bektas, Mogens Daniel Bruun, Ole Bischoff Kristensen
Bilag:
1 Åben Oversigt over alle medlemmer
2 Åben Barometer Maj 2022

Furesø Kommune
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Bilagsoversigt
3.

Beslutning: Godkendelse af forretningsorden
1. Vedtægt FOU 2022 (49231/22)
2. Udkast - forretningsorden FOU (49244/22)

7.

Orientering: Forvaltningen orienterer, maj 2022
1. Oversigt over alle medlemmer (48438/22)
2. Barometer Maj 2022 (49035/22)
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Underskriftsside
Tine Hessner (Radikale Venstre)

Gustav Juul (Venstre)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Lars Køster Svendsen

Sabine Dedlow Steffensen

Tine Sahlgren

Jean Becker

Sven Krarup Nielsen

Anne Gram Nielsen

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Annette Ohm

Niels Ravnkilde Olsen

Per Billesø

Gitte Lohse Åkjær
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