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Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Morsø Kommune 
 

Nedsat i overensstemmelse med § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven 

(lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 om støtte til folkeoplysende 

voksenundervisning, frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt 

folkeuniversitet). 

 

§ 1 Navn 

1.1 Folkeoplysningsudvalget i Morsø Kommune. 

 

§ 2 Opgaver 

2.1 Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt 

udvalget i henhold til Morsø Kommunes Folkeoplysningspolitik og folkeoplysnings-

loven inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af 

kommunalbestyrelsen. 

2.2 Folkeoplysningsudvalget sikrer gennem sit arbejde, at der sker løbende 

overvejelser og drøftelser om mål og indhold for det kommunale engagement i det 

folkeoplysende arbejde i kommunen.  

2.3 Folkeoplysningsudvalget skal afgive erklæring i alle sager, der forelægges af 

kommunalbestyrelsen. 

2.4. Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelser og stille forslag til kommunal-

bestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører folkeoplysningsloven.  

2.5 Folkeoplysningsudvalget er en del af den kommunale forvaltning og er underlagt 

offentlighedsloven og forvaltningsloven. Udvalgets medlemmer og suppleanter er 

omfattet af reglerne om tavshedspligt og reglerne om indhentelse og videregivelse af 

oplysninger.  

 

§ 3 Sammensætning 

3.1 Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, som udpeges således: 

• 2 medlemmer indstilles af og blandt medlemmerne i Udvalget for Børn, Kultur 

og Turisme og vælges af kommunalbestyrelsen.  

• 1 medlem der repræsenterer foreninger, der tilbyder undervisning, 

studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne 



(folkeoplysende voksenundervisning), som får eller har mulighed for at opnå 

tilskud efter folkeoplysningsloven.  

 

• 4 medlemmer der repræsenterer folkeoplysende foreninger, der tilbyder idræt 

eller idébestemt samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde herunder 

ungdomsklubvirksomhed, som får eller har mulighed for at opnå tilskud efter 

folkeoplysningsloven.  

 

3.2 Såfremt foreninger, der tilbyder voksenundervisning, ikke vælger et medlem, kan 

folkeoplysende foreninger, der tilbyder idræt eller idébestemt samfundsengagerende 

børne- og ungdomsarbejde herunder ungdomsklubvirksomhed, vælge 5 medlemmer i 

stedet for 4.  

3.3 Der indstilles og vælges suppleanter for alle medlemmer til Folkeoplysnings-

udvalget. 

 

§ 4 Valg og periode 

4.1 Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode svarende 

til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter dog indtil konstitueringen af 

et nyt Folkeoplysningsudvalg har fundet sted.  

4.2 Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunal-

valg og senest med udgangen af januar.  

4.3 Annoncering af valgmødet sker med mindst 14 dages varsel. 

4.4 Med henblik på valg af de 5 medlemmer fra folkeoplysende foreninger og 

voksenundervisning afholdes der valgmøde. Hertil indbydes foreninger, der det 

seneste år inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud eller 

har haft mulighed for at opnå tilskud efter folkeoplysningsloven.  

4.5 Repræsentanter fra de inviterede foreninger kan indstille kandidater til 

Folkeoplysningsudvalget. Kun fremmødte deltagere på valgmødet kan indstille 

kandidater. Der kan således ikke indstilles pr. fuldmagt.  

4.6 Alle er valgbare til Folkeoplysningsudvalget, blot de er indstillet af en forening, der 

er berettiget hertil – se § 4 stk. 4.  

4.7 De stemmeberettigede foreninger har hver 2 stemmer til valg af medlemmer og 2 

stemmer til valg af suppleanter. Dette uanset antal fremmødte fra foreningen.  

4.8 Opnås der ikke enighed på valgmødet om valg af medlemmer og suppleanter 

vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og suppleanter til Folkeoplysningsudvalget 



på grundlag af de fremkomne indstillinger på mødet eller senest 14 dage efter mødet 

fremkomne indstillinger fra de § 4, stk. 4 nævnte foreninger.  

 

§ 5 Suppleantens indtræden 

5.1 Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder eller fraflytter kommunen i 

løbet af valgperioden, indtræder suppleanten i udvalget. 

 

§ 6 Folkeoplysningsudvalgets møder 

6.1 Kommunalbestyrelsen tager initiativ til at indkalde til det første møde i 

Folkeoplysningsudvalget i den nye valgperiode. 

6.2 På det første møde konstituerer Folkeoplysningsudvalget sig med formand og 

næstformand ved almindeligt flertalsvalg. Begge vælges blandt de valgte 

repræsentanter fra foreningerne. 

6.3 Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, hvori der angives 

udvalgets mødehyppighed, regler for dagsorden og referat, regler for indkaldelse og 

øvrige regler for Folkeoplysningsudvalgets arbejdsform.   

6.4 Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

6.5 Lederen for Fritidsområdet eller dennes stedfortræder deltager i Folke-

oplysningsudvalgets møder. 

6.6 Udvalgets møder afholdes for lukkede døre. Udvalget vil dog kunne indbyde andre 

til at deltage i et møde, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.  

6.7 Formanden (alternativt næstformanden) leder forhandlingerne og afstemningerne 

og er ansvarlig for, at beslutningerne indføres til referat. 

  

§ 7 Beslutninger 

7.1 Der føres referat over udvalgets beslutninger.  

7.2 Lederen for Fritidsområdet eller dennes stedfortræder er udvalgets sekretær og 

skriver referat.  

 

 



§ 8 Økonomi 

8.1 Medlemmer af Folkeoplysningsloven, der også er kommunalbestyrelses-

medlemmer, honoreres ikke særskilt, men modtager ydelser og 

befordringsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

8.2 Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er kommunalbestyrelses-

medlemmer, ydes diæter i henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 4. Taksten er pr. 

1. januar 2021 435 kr. pr. dag for møder under 4 timer og for møder over 4 timer det 

dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Derudover ydes der 

befordringsgodtgørelse. 

Der ydes ikke erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 

Der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til møder i Folkeoplysningsudvalget og til 

fællesmøder med Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.  

8.3 Der ydes befordringsgodtgørelse til møder i udvalgte bestyrelser, hvori 

Folkeoplysningsudvalget er repræsenteret og Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har 

truffet bestemmelse om deltagelse.  

8.4 Der ydes befordringsgodtgørelse til kurser og seminarer, hvortil der er inviteret af 

kommunalbestyrelsen. 

 

 

Godkendt i Kommunalbestyrelse den 9. november 2021 

 


