Økonomiudvalget 30-03-2022

Beslutning: (KFI) Godkendelse af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr. i ESDH:
21/7598
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal anbefale forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget over for Økonomiudvalg
og Byråd.
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.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt
 anbefaler de reviderede vedtægter over for Økonomiudvalg og Byråd
 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:
Gustav Juul
Muhammed Bektas
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.
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Afbud:
Gustav Juul

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-03-2022
Anbefales.
Lars Carpens deltog som stedfortræder for Gustav Juul.
Afbud:
Gustav Juul
Øjvind Vilsholm

Bilag:
12793013
22793070
32793716
42793720

Åben Høringssvar fra foreningerne til Folkeoplysningsudvalget
22.3.2022
Åben Ældresagens høringssvar til forslag om nye vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget
Åben Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter
KFI møde 23.marts 2022 - ændringer markeret
Åben Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2022 efter
KFI møde 23.marts 2022

(34984/22) (H)
(35028/22) (H)
(35421/22) (H)
(35424/22) (H)

