Snitflader på fritids og folkeoplysningsområdet

Juni 2022

Formålet for nærværende er at give et overblik over kompetencefordelingen
på fritids- og folkeoplysningsområdet.

Idræt og Fritid
Sekretariatet

Oversigten er udarbejdet i forlængelse af den fælles evaluering med det
afgående Folkeoplysningsudvalg, hvor der var enighed om en større
gennemsigtighed over kompetencefordelingen mellem Byråd, Fagudvalg,
Folkeoplysningsudvalg og forvaltning.

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

Folkeoplysningsområdet er et forholdsvist præcist lovreguleret område, mens
fritidsområdet - herunder støtte gennem puljer - ikke er lovreguleret i
folkeoplysningsloven med tager sit afsæt i kommunalfuldmagten.
Som udgangspunkt ligger al kompetence i Byrådet.
Byrådet har i sin styrelsesvedtægt henlagt udvalgte kompetencer til
fagudvalgene. Kultur, Idræt og Fritid varetager således den umiddelbare
forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur, fritid og idræt,
herunder opgaver vedrørende
- Fritidsaktiviteter
- Tilskud til foreninger ud over folkeoplysningsloven
- Overordnede retningslinjer for opgaver, der henhører under
Folkeoplysningsudvalget, herunder fritidsaktiviteter for børn og unge,
tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt
voksenundervisning
- Udlån og udleje til arrangementer af lokaler i kommunale bygninger til
aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven
Hvad angår de overordnede rammer – herunder budget, politikker, mål og
strategier samt ejendomsforhold – ligger beslutningskompetencen som
udgangspunkt i Byrådet.
Byrådet har i godkendte vedtægter for Folkeoplysningsudvalget delegeret
følgende beslutninger efter Folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget






Fordeling af tilskud til voksenundervisning
Fordeling af tilskud til aktiviteter for børn og unge
Fordeling af lokaler til voksenundervisningen og fritidsforeningerne
Ydelse af tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler
Godkendelse af folkeoplysende foreninger

Herudover har Folkeoplysningsudvalget høringsret i sager inden for
folkeoplysningsområdet.
Ovennævnte grundlæggende fordeling af kompetencerne betyder at:
-

Folkeoplysningsudvalget kun kan træffe beslutninger inden for de
områder der konkret fremgår af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter.

-

Kultur, Fritid og Idræt har kompetencen til at beslutte de overordnede
retningslinjer for de opgaver, der henhører under
Folkeoplysningsudvalget.

-

Folkeoplysningsudvalget kan ikke være det besluttende udvalg i
opgaver der ligger uden for Folkeoplysningsloven – altså opgaver der
administreres efter kommunalfuldmagten – disse opgaver henhører
under Kultur, Fritid og Idræt

-

Beslutningskompetence for alle opgaver inden for det folkeoplysende
og fritidsområdet, som ligger uden for folkeoplysningsloven er som
udgangspunkt lagt i Kultur. Fritid og idræt

-

For flere konkrete praktiske opgaver gælder, at de varetages af
forvaltningen

-

Byrådet har beslutningskompetencen i alt vedr. budgetrammer, politik,
mål og strategier, samt beslutninger der knytter sig til
ejendomsområdet

Kompetenceoversigten er opbygget så den afspejler rollefordelingen mellem
de forskellige aktører og planen udviser hvordan kompetencefordelingen er for
nuværende.

Organisatorisk niveau:

Kompetence:

BR = Byråd

B = Beslutter

Fagudvalg = De stående fagudvalg

I = Indstiller

FOU = Folkeoplysningsudvalg

U =Udtaleret

Adm = Administrationen

O = Orienteres
A = Håndteres/besluttes
administrativt

Side 2 af 3

Beskrivelse
Godkendelse af folkeoplysningspolitik
Nedsættelse af §32, stk.2 udvalg

Lovområde
BR
Fagudvalg
FOU
Adm
Overordnede forhold vedr. budget, organisering og fastlæggelse
§ 34
B
I
U
§ 35
B
I
U

Fastsættelse og fordeling af årlig beløbsramme
til den folkeoplysende voksenundervisning, det
§6
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
en udviklingspulje (Idræt- og Fritidspuljen)
Beslutning om fravigelse af kravet om digitale
ansøgninger
Vurdering om en aktivitet er folkeoplysende

§ 33 a

B

I

B

I

§ 33

U

B

A

Øvrige forhold
Godkendelse af folkeoplysende foreninger
Godkendelse af lokalelånsberettigede
foreninger
Godkendelse af fælleskaber

§4

B

I

KFM

O

A

Årlig lovpligtig tilsyn med
foreningsdokumentation
Krav til regnskab i forbindelse med tilskud
Sommerferieaktiviteter - Overordnet formål
Sommerferieaktiviteter - Godkendelse af
aktiviteter
Idræts- og Fritidspuljen - Overordnet formål

§ 33.5

Idræt- og fritidspuljen - godkendelse af
ansøgninger

§6

KFM

A

§ 29
KFM

B
B

KFM
§6

B

Åben skole pulje
Hædring af mestre og priser - Overordnet
formål
Hærding af mestre og priser - uddeling
Rammer og retningslinjer for lokal
tilskudsmodel
Fordeling af tilskud til Voksenundervisningen
Ansøgningsprocedure, udbetaling og
opkrævning indenfor de godkendte
retningslinjer

A

U
U

A

I

A

I
B

KFM
Supplerende facilitetstilskudspulje
Kursus tilskud - Overordnet formål
Kursus tilskud - Godkendelse af ansøgning og
udbetaling

O

O

KFM

B

I
A (i
samarbejde
med
samrådene)

I

KFM

A

KFM

A (Ligger i regi
af
Skoleforvaltni
ngen)

KFM
KFM

O

B

I

I
A
Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

§8
§ 11

B

I
B

§ 10 og 43

A
A

Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
§ 19
B
U
§ 16
B
A
§ 16 og 19
A
Lokalefordeling
Godkendelse retningslinjer for lokalefordeling § 21
B
I
U
Sæsonfordeling
§ 22
B
A
Bookinger i løbet af sæsonen
§ 22
A
Lokaletilskud
Godkendelse af nye lokaletilskud
§ 25
B
I
U
Godkendelse af lokale retningslinjer for
§ 25 og § 45
B
I
lokaletilskud
Ansøgningsprocedure, udbetaling og
Rammer og retningslinjer for aktivitetstilkud
Fordeling af aktivitetstilskud
Ansøgningsprocedurer, udbetaling, og lign.

opkrævning indenfor de godkendte
retningslinjer

§28 og § 45

B

A

(§-henviser til Folkeolysningsloven; KFM er kommunalfuldmagten)

Side 3 af 3

