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Forslag til reningslinier (i kursiv)

Arbejdsområder
Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune
varetager de pligter, der er pålagt dem jf.
Folkeoplysningsloven § 35, samt opgaver, der er
delegeret til udvalget af byrådet. De omfatter i
korte træk en opdeling mellem områder, hvor
udvalget har udtaleret og områder hvor udvalget
træffer afgørelser.
Udvalget afgiver udtalelse/forslag/indstilling til
Kulturudvalget/byrådet om:
 Ændringer af tilskudsregler
det samlede budget til folkeoplysning og
fordeling mellem områder (høring i
forbindelse med vedtagelse af næste års
budget)
 nye ansøgninger om lokaletilskud der
medfører væsentlige merudgifter for
kommunen
 nedsættelse af lokaletilskud (afvigelse fra
tilskudsreglerne)
 Kommunens Folkeoplysningspolitik.

Udvalget træffer afgørelse om:
 Hvem der er tilskudsberettiget
fordeling af tilskud indenfor hovedområder
 nye ansøgninger i henhold til
tilskudsreglerne
 anvisning af kommunale lokaler
 Inddragelse af lokaler
 Undervisning/aktiviteter for en bestemt
afgrænset deltagerkreds
 Fravigelse af kravet om deltagerbetaling til

Udvalget afgiver udtalelse/forslag/indstilling til
Kultur- og Idrætsudvalget/byrådet om:
 Ændringer af tilskudsregler
det samlede budget til folkeoplysning og
fordeling mellem områder (høring i
forbindelse med vedtagelse af næste års
budget)
 Nye ansøgninger om lokaletilskud der
medfører væsentlige merudgifter for
kommunen
 Nedsættelse af lokaletilskud (afvigelse fra
tilskudsreglerne)
 Kommunens Folkeoplysningspolitik.
 Gebyrtakster for brug af kommunale
lokaler. (I henhold til allerede eksisterende
praksis i dag).
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undervisning/aktiviteter.
Start- og Udviklingspuljen
Udvalget råder over en pulje til uddeling af
midler til folkeoplysende aktiviteter i Roskilde
Kommune, kaldet Start- og Udviklingspuljen.
Puljens årlige budget fastlægges ud fra et årligt
grundbeløb og en årlig procentvis fremskrivning.
Der er desuden overførselsret på puljen, så
ikke-forbrugte midler overføres til næste års
budget.
Fordeling af beslutningskompetencer
Af hensyn til prioriteringen af udvalgets
arbejdsopgaver, er opgaver af mere
administrativ karakter delegeret til forvaltningen
(Kultur og Idræt). Følgende fordeling af opgaver
er gældende:
Folkeoplysningsudvalget
Udvalget behandler
 alle sager hvor udvalget har udtaleret jf.
Folkeoplysningsloven
 fordeling af tilskud indenfor hovedområder
 nye ansøgninger i henhold til
tilskudsreglerne
 ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen
over 25.000 kr.
Udvalget gives en årlig orientering om:
 Godkendelse af foreninger
 Gebyrtakster for brug af kommunale lokaler





Lokaleanvisninger i kommunale anlæg
Anvendelse af 10 % midler
Fordeling af lederudviklingstilskud
Fordeling af tilskud fra Udviklingspuljen.

Kultur og Idræt
Forvaltningen behandler:
 Nye ansøgninger om godkendelse af
foreninger
 anvisninger af kommunale lokaler

Udvalget gives en årlig orientering om:
 Godkendelse af foreninger løbende
 Gebyrtakster for brug af kommunale lokaler
(jfr. bemærkninger ovenfor).
 Lokaleanvisninger i kommunale anlæg
hvert andet år (2-årige sæsonfordeling)
 Anvendelse af 10 % midler én gang årligt
 Fordeling af lederudviklingstilskud én gang
årligt
 Fordeling af tilskud fra Udviklingspuljen
løbende.
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 ansøgninger til Udviklingspuljen under
25.000 kr.
 fastlæggelse af gebyrtakster for kommunale
lokaler
 tildeling af lederudviklingstilskud
 godkendelse af 10 % midler på
aftenskoleområdet.
Mødestruktur
Forvaltningen planlægger og afholder møder i
Folkeoplysningsudvalget. Møderne afholdes jf.
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i
Roskilde Kommune, § 9-10.
Faste møder
Der afholdes årligt 4 ordinære møder med
deltagelse af alle udvalgets medlemmer.
Møderne omfatter to tematiserede møder og to
møder med Kultur- og Idrætsudvalget. Møderne
afholdes som eftermiddagsarrangementer af 2-3
timers varighed og der udsendes dagsorden jf.
vedtægterne.
1. møde: Møde med Kultur- og Idrætsudvalget
Afholdes ultimo marts
Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter,
møde med KIU om aktuelle emner.
2. møde: Temamøde
Afholdes ultimo juni
Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter,
diskussion af tema eller problemstilling.
3. møde: Budgetmøde med Kultur- og
Idrætsudvalget
Afholdes ultimo august
Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter,
møde med KIU om fremlagte budget,
udarbejdelse af budgethøringssvar.
4. møde: Temamøde
Afholdes ultimo november
Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter,
diskussion af tema eller problemstilling.
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Ad hoc møder
Ved presserende ansøgninger til Start- og
Udviklingspuljen over 25.000 kr. kan formanden
indkalde til møde med én uges varsel. Sager der
skal behandles, udsendes senest tre dage inden
mødedatoen. Der laves ikke dagsordener for
møderne og de afvikles inden for en tidsramme
på højst en time. Udvalget er ved disse møder
beslutningsdygtigt uanset fremmødet. Ved
stemmeafgørelser er formandens stemme
afgørende ved stemmelighed.
Klageprocedure
Klager over administrative afgørelser kan inden
for 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes
for Folkeoplysningsudvalget, ligesom afgørelser
i Folkeoplysningsudvalget kan indbringes for
Kultur- og Idrætsudvalget inden for 4 uger fra
afgørelsens modtagelse.

