

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
i Lyngby-Taarbæk Kommune
I henhold til § 35, stk. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse et folkeoplysningsudvalg.
Udvalget sammensættes af personer, som repræsenterer en bredest mulig sammensat kreds af brugere af folkeoplysning i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
§1
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt
udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske
rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.
Den samlede økonomiske ramme fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen, og Folkeoplysningsudvalget kommer med forslag til fordelingen af
rammen til godkendelse i det stående udvalg.
Formålet med folkeoplysningsudvalget er, igennem reel brugerindflydelse,
at skabe dialog og samarbejde mellem foreningerne og kommunen, for at
kunne sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, jf. LyngbyTaarbæk Kommunes folkeoplysningspolitik vedtaget i 2012.
Folkeoplysningsudvalgets primære målgruppe er de foreninger, der kan
modtage tilskud eller få anvist lokaler efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven, dvs. børn og unge under 25 år, og den folkeoplysende voksenundervisning.
§2
Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer.
Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne.
Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
Stk. 5. For hvert af de i stk. 2, 3, og 4 valgte medlemmer af folkeoplysningsudvalget udpeges en stedfortræder.
§3
Kommunalbestyrelsen udpeger 2 af dens medlemmer som tilforordnede.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan derudover udpege tilforordnede for
andre relevante områder, dog maximalt 5.
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Stk. 3. To repræsentanter for den kommunale forvaltning deltager i folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.
§4
Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert
kommunalvalg, dog inden d. 1. april det efterfølgende år.
§5
Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode
svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne forsætter indtil
udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
§6
Repræsentanter for de i § 2 stk. 2, 3 og 4 nævnte områder vælges efter
følgende regler:
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde,
hvortil der indbydes repræsentanter for hver af de af folkeoplysningsudvalget godkendte,
1. Foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
2. Frivillige folkeoplysende idrætsforeninger
3. Øvrige frivillige folkeoplysende foreninger
Stk. 2. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
Stk. 3. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og
stedfortrædere, vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet fremkomne
indstillinger fra de i stk. 1 nævnte foreninger.
§7
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan stedfortræderen indkaldes til midlertidigt at tage sæde i udvalget.
Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen
stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§8
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
§9
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Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§ 10
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder minimum 4 møder årligt.
Stk. 3. En gang årligt afholdes møde mellem Folkeoplysningsudvalget og
det stående udvalg.
Stk. 4. En gang årligt afholdes temamøde mellem foreningerne, det stående udvalg og Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 5. Herudover afholder folkeoplysningsudvalget møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 6. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4
hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle
bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 dage, før mødet afholdes.
Stk. 7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere
varsel. Når der indkaldes til mødet, skal formanden for så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 8. Formanden kan beslutte, at personer kan få foretræde for udvalget for kort at redegøre for en sag, der ønskes yderligere belyst.
Stk. 9. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i et beslutningsreferat.
Stk. 10. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§ 11
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
§ 12
Udgifter ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen,
der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 13
Diæter for medlemmernes deltagelse i folkeoplysningsudvalgets møder
udbetales efter den kommunale styrelseslovs regler. Der udbetales ikke
diæter til tilforordnede.
Stk. 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer i henhold til
folkeoplysningslovens § 40, stk. 3 et vederlag, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.
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§ 14
Klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014.
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