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1.

Meddelelser ØU 30. marts 2022

Sagsnr.:

Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres
endvidere
om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Indkaldelse af stedfortræder
Gustav Juul (Venstre) har oplyst, at hun er forhindret i at deltage i Økonomiudvalgsmødet den
30. marts 2023 på grund af lovligt forfald (arbejde). Lars Carpens er indkaldt som
stedfortræder. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for
stedfortræderens indtræden er til stede, jf. den kommunale styrelseslov.
Budgetseminar flyttes til 25. august kl. 12:00
Budgetseminaret skal afholdes mellem 25.august og 30. august.
Den oprindelige dato, fredag 26. august, blev flyttet til tirsdag 30. august. Ole har et møde i
kalenderen mandag 29. august, der ikke kan flyttes.
Alternativet til den 30. august er derfor torsdag 25. august kl. 12.
Digitale valglister
Forvaltningen er i gang med planlægningen af folkeafstemningen 1. juni. I den forbindelse
arbejdes der på at etablere digitale valglister, som alle de øvrige ITF-kommuner allerede kører
med og har gode erfaringer med. På landsplan vil Furesø være kommune nr. 90 der overgår til
digitale valglister. For at kunne nå at få fat på hardware, skal der lægges en bestilling allerede
nu. Derfor dette meddelelsespunkt.
Vi kan se, at indførelsen af digitale valglister kan medføre en reduktion i antallet af valgborde
og dermed også i antallet af valgtilforordnede. Samtidig er erfaringen, at ventetiden for
vælgerne bliver noget kortere ved valghandlingen.
Helt konkret indgår kommunen en abonnementsaftale med ITF om PC’er og desuden købes
hardware som fx håndscannere, kabler, printere m.v.
Den præcise udgift er ved at blive afklaret men kommer til at blive i størrelsesordenen 90100.000 kr.
For størstedelens vedkommende vil dette være et indgangsbeløb, mens PC-abonnementet er
årligt og vil ligge på ca. 30-40.000 kr.
Forvaltningen kommer med sag om afviklingen af folkeafstemningen til ØU herunder om
fremadrettet bemanding.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger
Det videre forløb
Ingen bemærkninger
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at
 Gustav Juuls forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder
 Lars Carpens indtræder som stedfortræder ved Økonomiudvalgets ekstraordinære møde
den 30. marts 2022.
 tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30-03-2022
Godkendt indkaldelse af Lars Carpens som stedfortræder for Gustav Juul.
Borgmesteren orienterede om:



Budgetseminar afholdes 25.8 kl. 12
Indførelse af digitale valglister

Lars Carpens deltog som stedfortræder
Afbud: Gustav Juul, Øjvind Vilsholm

2.

Beslutning: (KFI) Godkendelse af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 21/7598

Beslutningstema
Udvalget skal anbefale forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget over for
Økonomiudvalg og Byråd.
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Sagsfremstilling
Før der kan afvikles valg til denne periodes Folkeoplysningsudvalg, skal Byrådet godkende
udvalgets vedtægter, der bl.a. danner baggrund for udvalgets sammensætning, overordnede
opgaver og selve valghandlingen.
Den 22. februar 2022 afviklede Folkeoplysningsudvalget et møde, hvor den forgangne
periodes arbejde blev evalueret, og udvalgets vedtægter blev drøftet.
Forslaget til vedtægter vil kunne danne baggrund for Folkeoplysningsudvalgets
sammensætning og arbejde de kommende fire år.
De primære ændringer berører § 2 omkring sammensætningen og § 3 omkring udpegning af
tilforordnede. Der lægges i den forbindelse op til, at udvalget fremover består af 15
medlemmer frem for de nuværende 17 medlemmer, at kommunens fire samråd er sikret en
plads hver, at der skelnes mellem kulturelle og sociale foreninger, og at der ikke længere
udpeges faste tilforordnede til udvalget, men indkaldes når det er relevant.
Når Byrådet har godkendt vedtægterne, vil forvaltningen sikre, at der bliver afholdt valg til
Folkeoplysningsudvalget i overensstemmelse med vedtægterne. Valget afvikles den 19. april
2022.
Økonomiske konsekvenser
Ingen. Vederlag og diæter indgår allerede i det vedtagne budget.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Folkeoplysningsudvalget er en central del af mål 5, hvor det er fastlagt, at ”i 2030
samarbejder Furesø Kommune med foreninger og civilsamfund om stærke fælleskaber og
borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet”.
Borgerinddragelse
De nuværende vedtægter har været drøftet på seneste møde i Folkeoplysningsudvalget, og de
konkrete rettelser sendes i høring i udvalget forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 40, stk. 3 samt § 35, stk. 2, Vederlagsbekendtgørelsen § 7, stk. 2 og
Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 18, stk. 8.
Det videre forløb
Sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og derefter til Økonomiudvalg og Byråd til
godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt
 anbefaler de reviderede vedtægter over for Økonomiudvalg og Byråd
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sender de reviderede vedtægter i høring i Folkeoplysningsudvalget, således at deres
kommentarer kan indgå i Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 11-03-2022
Anbefales.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2022
Foreningerne fremlagde høringssvar (vedlagt). Formanden satte følgende til afstemning: ”Kan
udvalget gå ind for det fremsendte ændringsforslag i sin helhed”.
Imod stemte 11: alle fremmødte foreningsrepræsentanter.
For stemte: 0.
Undlod at stemme 3: alle fremmødte politiske repræsentanter.
Afbud: Muhammed Bektas, Gustav Juul, Dorthe Østergaard
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 23-03-2022
På baggrund af drøftelser i Folkeoplysningsudvalget den 22/3 2022 og høringssvar anbefaler
Kultur, Fritid og Idræt følgende ændringer til de nuværende vedtægter:
§ 1 ”godkendelse af folkeoplysende foreninger” tilføjes som en hovedopgave
§ 3, stk. 1 udgår
§ 3, stk. 2 ændres til stk. 1 og suppleres med ”f.eks. åben skole playmaker,
ungdomsskoleleder, musikskoleleder, fritidsvejledningen, integrationsmedarbejdere,
Frivilligcentret, Ungeindsatsen, Ungepanelet”
i § 4, stk. 1 udgår ”snarest muligt efter kommunalvalget og”
i § 4, stk. 1 ændres formuleringen i pkt. 4 til: ”foreninger, der har haft aktiviteter for
handicappede”
§ 7 suppleres med ”Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper blandt
udvalgets medlemmer.”
i § 9 indsættes nyt stk. 2 ”Formanden modtager vederlag som fastsat i byrådets
styrelsesvedtægt.”
§ 9, stk. 2 og 3 ændres til stk. 3 og 4
§ 9 (nyt) stk. 3 suppleres med ”øvrige”
i § 9 (nyt) stk. 3 fjernes ”dog ikke til de tilforordnede”
Lars Carpens deltog som stedfortræder for Gustav Juul.
Afbud: Gustav Juul
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022
Økonomiudvalget udsatte sagen til behandling den 30. marts forud for byrådsmødet.
Lars Carpens deltog som stedfortræder for Gustav Juul.
Afbud: Gustav Juul
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Beslutning i Økonomiudvalget den 30-03-2022
Anbefales.
Lars Carpens deltog som stedfortræder for Gustav Juul.
Afbud: Gustav Juul, Øjvind Vilsholm
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra foreningerne til Folkeoplysningsudvalget 22.3.2022
2 Åben Ældresagens høringssvar til forslag om nye vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget
3 Åben Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter KFI møde
23.marts 2022 - ændringer markeret
4 Åben Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter KFI møde
23.marts 2022
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Bilagsoversigt
2.

Beslutning: (KFI) Godkendelse af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
1. Høringssvar fra foreningerne til Folkeoplysningsudvalget 22.3.2022 (34984/22)
2. Ældresagens høringssvar til forslag om nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
(35028/22)
3. Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter KFI møde 23.marts
2022 - ændringer markeret (35421/22)
4. Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter KFI møde 23.marts
2022 (35424/22)
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Underskriftsside
Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)
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