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Vedtægter Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 samt forslag til ændringer.

4. oktober 2017

Gældende vedtægter
Forslag til ændring/rettelse (i kursiv)
§ 1.
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at
udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i
henhold til folkeoplysningsloven jf.
lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011
samt delegeret af byrådet. Opgaven udføres
inden for de økonomiske rammer og
retningslinier, som byrådet har vedtaget.
§ 2.
Folkeoplysningsudvalget består af 11
medlemmer.
Stk. 2.
2 medlemmer udpeges af byrådet blandt
dets medlemmer.
Stk. 3.
3 medlemmer vælges af foreninger, der
tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 4.
6 medlemmer vælges af foreninger der
tilbyder frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde.
Disse er fordelt i følgende valggrupper:
 idrætsforeninger (2 medlemmer)
 spejdere og religiøse
ungdomsforeninger (1 medlem)
 handicapforeninger (1 medlem)
 kulturelle og øvrige foreninger (2
medlemmer)
Stk. 5.
Hvis foreningerne ikke selv indstiller og
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vælger en kandidat til en valggruppe, kan
byrådet selv udpege et medlem for at sikre,
at området er repræsenteret. Ved
stemmelighed foretages lodtrækning på
valgdagen.
Stk. 6.
For hvert medlem af
Folkeoplysningsudvalget vælges en eller
flere suppleanter i prioriteret rækkefølge.
§ 3.
En repræsentant for Integrationsrådet
deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder.
Stk. 2.
En eller flere repræsentanter fra Kultur og
Idræt, Roskilde Kommune (i det følgende
refereret til som forvaltningen) deltager i
Folkeoplysningsudvalgets møder. Udvalget
kan tilkalde andre kommunale
medarbejdere til drøftelse af særlige
spørgsmål.
§ 4.
Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget
udpeges for en 4-årig periode, svarende til
den kommunale valgperiode. Medlemmerne
fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.
Stk. 2.
Valget forestås af forvaltningen på vegne af
byrådet. Valget sker i henhold til
retningslinier for valg til
Folkeoplysningsudvalget i Roskilde (bilag
1).
§ 5.
Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget
udtræder i løbet af valgperioden eller er
inhabil i forhold til en bestemt sag,
indtræder suppleanten.
Stk. 2.
Når et medlem har forfald, kan formanden
indkalde stedfortræderen til midlertidigt at

§ 3.
En repræsentant for Integrationsrådet og en
repræsentant for Ungeudvalget deltager i
Folkeoplysningsudvalgets møder.
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deltage i udvalget. Har et medlem forfald i
mindst 1 måned, skal suppleanten
indkaldes.
Stk. 3.
Er der ved et medlems udtræden af
Folkeoplysningsudvalget ingen suppleanter,
foretages suppleringsvalg for resten af
valgperioden.
§ 6.
Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til
byrådet om, at overlade en del af sine
beføjelser til forvaltningen.
Stk. 3.
Kultur- og Idrætsudvalget tager på vegne af
byrådet stilling til forslag fra
Folkeoplysningsudvalget om overdragelse
af beføjelser til forvaltningen, inden for de
områder som vedtægten angiver.
§ 7.
De i § 3, stk. 1-2 nævnte repræsentanter
skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden
til møderne i Folkeoplysningsudvalget. De
har ingen stemmeret, men kan fremsætte
forslag og deltager i øvrigt i udvalgets
forhandlinger indtil sagens afgørelse.
§ 8.
Straks efter Folkeoplysningsudvalgets
nedsættelse træder udvalget sammen i et
konstituerende møde til valg af formand og
næstformand.
Stk. 2.
I det omfang udvalget er repræsenteret i
andre udvalg og eller bestyrelser vælges
disse i det konstituerende møde.
§ 9.
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes
for lukkede døre.
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Stk. 2.
Folkeoplysningsudvalget afholder møder så
ofte, formanden eller 3 af medlemmerne
finder det fornødent. Der afholdes dog
møde mindst 4 gange årligt på en af
udvalget vedtaget fast mødedag med
undtagelse af dage, der falder på helligdage
eller i skoleferier.
Stk. 3.
Formanden bestemmer tid og sted for
møderne og indkalder med mindst 14 dages
varsel medlemmerne samt de i § 3, stk. 1-2
nævnte repræsentanter.
Stk. 4.
Er et medlem forhindret i at deltage i et
møde, meddeler vedkommende dette til
forvaltningen inden mødets afholdelse. I
udvalgets beslutningsprotokol anføres for
hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der
har været fraværende fra dette samt
oplysning om mødets varighed.
Stk. 5.
Formanden fastsætter dagsorden for
møderne og sender senest 3 hverdage
inden mødet en dagsorden med evt. bilag til
medlemmerne samt formanden for Kulturog Idrætsudvalget. Såfremt et medlem
ønsker et punkt optaget på dagsordenen,
skal det meddeles formanden senest 14
dage før mødet afholdes.
Stk. 6.
Såfremt det skønnes nødvendigt, kan
formanden indkalde til møde med kortere
varsel. Når mødet indkaldes, skal
formanden så vidt muligt underrette
medlemmerne om de sager, der skal
behandles på mødet.
Stk. 7.
Formanden leder forhandlingerne og
afstemninger og drager omsorg for, at
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beslutningerne indføres i en
beslutningsprotokol. Udskrift af
beslutningsprotokollen for hvert møde
tilsendes de samme personer, som
modtager dagsordenen.
Uden for dagsordenen kan ethvert medlem
med udvalgets enstemmige samtykke
indbringe sager til forhandling og afgørelse.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for udførelsen af
beslutningerne.
Formanden er bemyndiget til på udvalgets
vegne at afgøre sager af utvivlsom og
ekspeditionsmæssig karakter, dog således
at sådanne sager altid påføres udvalgets
førstkommende dagsorden til orientering.
§ 10.
Ved indkaldelser med minimum 14 dages
varsel, er Folkeoplysningsudvalget
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Ved møder med
kortere indkaldelsesvarsel, er udvalget
beslutningsdygtigt uanset fremmødet.
Stk. 2.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal dvs. at beslutninger er gyldige, hvis der er
flere stemmer for end imod et forslag. Ved
stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Der skal foregå skriftlig afstemning, hvis et
medlem forlanger det.
Stk. 3.
Medlemmerne, samt de i § 3, stk. 1-2
nævnte repræsentanter kan forlange at få
deres afvigende mening ført til
beslutningsprotokollen og medtaget ved
beslutningens meddelelse til andre
myndigheder.

Side6/6

Ved hvert mødes afslutning underskrives
protokollen af mødets deltagere.
§ 11.
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.
§ 12
Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets og
dets underudvalgs virksomhed afholdes af
kommunen, der stiller sekretariatsbistand til
rådighed.
Stk. 2.
Formanden honoreres i henhold til
styrelsesvedtægten. Mødediæter ydes såvel
til medlemmerne af
Folkeoplysningsudvalget som til
medlemmer af eventuelle underudvalg - i
begge tilfælde i det omfang, det er hjemlet i
lovgivningen.
Stk. 3.
De i § 3 omhandlede repræsentanter
deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder
uden stemmeret. De kan således ikke
anses for at være medlemmer af udvalget,
og byrådet kan derfor ikke vedtage at yde
dem mødediæter, da diæter kun ydes til
medlemmer.
§ 13.
Folkeoplysningsudvalget aflægger hvert år
beretning for udvalgets virksomhed over for
byrådet.
§ 14.
Denne vedtægt er gældende for
valgperioden 2014-2017.

§ 14.
Denne vedtægt er gældende for valgperioden
2018 - 2021.

