Folkeoplysningsudvalget 18-05-2022

Beslutning: Fastlæggelse af mødedatoer for 2022
Sagsnr. i ESDH:
22/6004
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
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.
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 Folkeoplysningsudvalget fastsætter mødedatoerne for 2022.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Indstillingen til mødedatoer blev godkendt.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
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