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Indledning.
I henhold til bestemmelserne i folkeoplysningsloven fastsættes følgende vedtægt for folkeoplysningsområ-
det i Kerteminde Kommune.

§ 1. Folkeoplysningsudvalg.
Der nedsættes et folkeoplysningsudvalg for Kerteminde Kommune, jfr. bestemmelserne i folkeoplysningslo-
vens § 35.

A. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning. 

§ 2. Medlemmer.
Stk. 1.     Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer.
Stk. 2.     2 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer.
Stk. 3.     6 medlemmer udpeges efter indstilling fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 4.     2 medlemmer udpeges efter indstilling fra den folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 5.     1 medlem – leder af Frivilligcenter Kerteminde Kommune.
                Ved evt. opløsning af Frivilligcenter Kerteminde Kommune/opsigelse af samarbejdsaftalen mel
                lem Frivilligcentret og Kerteminde Kommune udpeges i stedet 1 medlem fra det frivillige folkeop-
                lysende foreningsarbejde. Frivilligcentret har ikke stemmeret i Folkeoplysningsudvalget.

§ 3. Udpegning af medlemmer.
Stk. 1.     Foreninger og aftenskoler indstiller ultimo januar kandidater til udvalget. Af indstillingen skal det
               fremgå, hvilke foreninger/aftenskoler der støtter indstillingen af kandidaten.
Stk. 2.     Byrådet efter afholdt valghandling godkender Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
Stk. 3.     Ved udpegningen af medlemmer skal det tilstræbes, at der sker en spredning i forhold til geografi,
               aktivitetstype og foreningsstørrelse, for derigennem at sikre en så repræsentativ sammensætning
               af udvalget som muligt.

§ 3a. Tilforordnede.
Stk. 1.     Kultur- og fritidschefen deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder.
Stk. 2.     Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige 
               spørgsmål.

§ 4. Funktionsperiode.
Stk. 1.    Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, svarende til den kommu
              nale valgperiode. Valg finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. 
              februar i det efterfølgende år. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.
Stk. 2.    Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder supplean
              ten. Hvis et medlem er inhabil, kan suppleanten indkaldes.

Stk. 3.    Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i
              udvalget. Har et medlem forfald i mindst 1 måned, skal suppleanten indkaldes. 

Stk. 3.    Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, foretages supple
              ringsvalg for resten af valgperioden.

§ 5. Konstituering.
Folkeoplysningsudvalget vælger på førstkommende møde i marts blandt sine medlemmer en formand og 
en næstformand.



B. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden. 

§ 6. Afholdelse af møder.
Stk. 1.     Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2.     Forud for hvert kalenderår, fastsætter Folkeoplysningsudvalget datoer for de ordinære møder i
               året. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og sørger for mødeindkaldelse.
Stk. 3.     Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 8 dage inden mødet til medlem
               merne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dags
               ordenen, skal det meddeles formanden – adresseret til Kultur- og Fritidsafdelingen - senest 10 
               dage før mødet.
Stk. 4.     Formanden skal sørge for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse så vidt muligt udsen
               des til medlemmerne samtidig med dagsordenen for mødet. I tilfælde af at sagsmaterialet er me
               get omfattende, kan medlemmerne henvises til gennemsyn af materialet i Kultur- og Fritidsafdelin
               gen.
Stk. 5.     I særlige tilfælde 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. 6.     Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indfø
               res i en beslutningsprotokol.

§ 7. Beslutningsdygtighed.
Stk. 1.     Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2.     Afstemning sker ved håndsoprækning.
Stk. 3.     Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 8. Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning.
Stk. 1.     Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en
               sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og af
               stemning om sagen. I bekræftende fald, skal den pågældende under forhandling og afstemning
               om sagen, forlade lokalet, hvorimod pågældende ikke er afskåret fra at deltage i udvalgets for
               handling og afstemning om, hvorvidt pågældende skal vige sit sæde under den pågældende 
               sagsbehandling.
Stk. 2.     Et medlem skal underrette Folkeoplysningsudvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give an
               ledning til tvivl om medlemmets habilitet.

§ 9. Protokol.
Stk.1.     Udvalgets beslutninger indføres i en protokol. Udvalgets medlemmer er berettiget til i kort form at
               få tilført mindretalsudtalelser til protokollen.
Stk. 2.    I protokollen indføres navne på fraværende medlemmer og oplysning om suppleantens eventuelle 
              fremmøde
Stk. 3.    Protokollen underskrives af udvalgets medlemmer/suppleanter ved mødets afslutning.

C. Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetence. 
§ 10. Opgaver og kompetence.
Stk. 1.     Folkeoplysningsudvalget udfører de opgaver, der er tillagt udvalget, inden for de økonomiske ram
               mer og de retningslinier, som fastsættes af Byrådet, jfr. opgave- og kompetencefordelingsplan,
               bilag 1
Stk. 2.     Udvalget udøver sin virksomhed i møder.
Stk. 3.     Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, som ikke kan afvente udvalgets næste
               møde. Formandens afgørelser skal forelægges udvalget til efterretning på dets førstkommende
               møde.
Stk. 4.     Udvalget kan stille forslag til Byrådet om, at der nedsættes underudvalg til varetagelse af specielle
                områder og interesser, og at en del af udvalgets beføjelser overlades til disse.



D. Øvrige forhold.
§ 11. Administration.
Stk. 1.     En medarbejder i Kultur- og Fritidsafdelingen er sekretær for udvalget.
Stk. 2.     Sekretæren er ansvarlig for, at udvalget er informeret om de mål, rammer og principper, der er
               fastlagt af Byrådet, lovgivning samt reglerne i denne vedtægt, således at beslutningerne træffes i 
               overensstemmelse hermed.
Stk. 3.     Sekretæren er ansvarlig for at der sker en administrativ behandling af sager, der forelægges
               Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 4.     Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommu
               nen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.
Stk. 5.     Befordringsgodtgørelse ydes efter reglerne i bilaget til Kerteminde Kommunes kasse- og regn-
               skabsregulativ.
Stk. 6.     Udvalgsformanden kan ved byrådsbeslutning modtage vederlag. De øvrige udvalgsmedlemmer 
               er ulønnede.

§ 12. Dialogmøder.
Der afholdes årligt 1-2 dialogmøder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

§ 13. Årsberetning.
Folkeoplysningsudvalget aflægger hvert år en skriftlig beretning for udvalgets virksomhed overfor Byrådet.

§ 14. Vedtægtsændringer.
Stk. 1.     Byrådet kan kun foretage ændringer i vedtægten samt bilagene efter indhentet udtalelse fra Fol-
               keoplysningsudvalget.

Stk. 2.     Ændringer i bilagene som en konsekvens af ændret lovgivning, nye bekendtgørelser, cirkulærer
               eller lignende kan indføres administrativt, med orientering i Folkeoplysningsudvalget.

§ 15. Ikrafttræden.
Nærværende vedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2020

Vedtaget af Kerteminde Byråd, den 20. september 2017.

Hans Luunbjerg / Tim Jeppesen borgmester kommunaldirektør


