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Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Langeland Kommune 

 
 

I henhold til Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende fore-

ningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendt-

gørelse nr. 854 af 11. juli 2011 nedsætter Kommunalbestyrelsen fra 1. marts 2014 et §35, stk. 2 

udvalg, der herefter kaldes for Folkeoplysningsudvalget. 

 

Formål 

§1 

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 

Folkeoplysningsloven samt Langeland Kommunes Folkeoplysningspolitik, inden for de økono-

miske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. 

 

Udvalgets sammensætning 

§2 

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer. Udvalgets medlemstal skal være ulige. 

 

Stk. 2: 

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer. 

 

Stk. 3: 

3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger inden for det frivil-

lige idrætsforeningsområde. 

 

Stk. 4: 

3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra aftenskoleområdet. 

 

Stk. 5: 

2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra andre folkeoplysende for-

eninger. 

 

Stk. 6: 

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicaporganisatio-

ner eller foreninger for handicappede hjemmehørende i kommunen. Hvis disse organisationer 

eller foreninger ikke indstiller, bedes Handicaprådet om at indstille et medlem. 

 

Stk. 7: 

For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges 1 eller i prioriteret rækkefølge flere sted-

fortrædere. 

 

Stk. 8: 

De uorganiserede er repræsenteret via de 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen og kan få fo-

retræde i udvalget i forbindelse med eventuel sag. 

 

 



 

 

Side 2 af 3 

Stk. 9: 

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Formanden må dog ikke være medlem af 

kommunalbestyrelsen. 

 

Valg til Folkeoplysningsudvalget 

§3 

Repræsentanter for de i § 2, stk. 3, 4 og 5 nævnte områder vælges efter nedenstående regler. 

 

Stk. 1: 

Kommunalbestyrelsen indkalder snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden 1. april 

det følgende år, med mindst 14 dages varsel til et møde, hvor foreningerne kan repræsenteres 

med 1-2 medlemmer. Ved valg har hver forening 1 stemme. 

 

Stk. 2: 

Det er en betingelse for at blive indkaldt til mødet, at foreningen har modtaget støtte i det sene-

ste kalenderår. 

 

Stk. 3: 

Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsud-

valget, anses de pågældende for valgt. 

 

Stk. 4: 

Opnås der ikke enighed om valg, udpeger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere 

til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette, frem-

komne indstillinger. 

 

Stk. 5: 

Hvis der ved fristens udløb ikke er indstillet et tilstrækkeligt antal medlemmer eller stedfortræ-

dere, udpeget kommunalbestyrelsen de, der er indstillet og de, der derudover skal vælges. 

 

Stk. 6: 

Hvis der ikke i kommunen findes nogen forening, der kan indstille medlemmer til folkeoplys-

ningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer nogen indstilling, udpeger kommu-

nalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere. 

 

Valgbarhed 

§5 

Medlemmer af folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode svarende til den kommu-

nale valgperiode. Folkeoplysningsudvalget fortsætter sin virksomhed indtil udgangen af den må-

ned, hvor nyvalg har fundet sted. 

 

Stk. 2: 

Alle er valgbare til Folkeoplysningsudvalget, blot de er indstillet af en indstillingsberettiget for-

ening. Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg. Personer, der har væ-

ret medlem af folkeoplysningsudvalget i 2 sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at 

modtage valg. 

 



 

 

Side 3 af 3 

Stk. 3: 

Om fritagelse for valg til og medlemskab af folkeoplysningsudvalget gælder de almindelige reg-

ler i den kommunale valg- og styrelseslovgivning. 

 

Stk. 4: 

Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfor-

træderen i udvalget. 

 

Stk. 5: 

Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen 

til midlertidigt at tage sæde i udvalget. 

 

Stk. 6: Hvis der ikke er flere valgte stedfortrædere, må folkeoplysningsudvalget selvsupplere 

sine medlemmer. Stedfortræderne skal godkendes af folkeoplysningsudvalget og Lærings-, So-

cial- og Kulturudvalget. 

 

Udvalgets forretningsorden m.v. 

§6 

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder oplæg til Folkeop-

lysningspolitikken. 

 

Øvrige bestemmelser 

§7 

Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der også stiller se-

kretærbistand til rådighed. 

 

§8 

Formanden for folkeoplysningsudvalget modtager vederlag efter kommunalbestyrelsens be-

stemmelse herom. 

 

§9 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om de overordnede regler for støtte i henhold til folke-

oplysningsloven. 

 

Funktionsperiode 

§10 

Det folkeoplysningsudvalg, der nedsættes fra 1. januar 2018, følger den kommunale valgperi-

ode, der udløber den 31. december 2021. 

 

Ikrafttrædelse 

§11 

Vedtægten er gældende fra d. 12.04.21 

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Folkeoplysningsudvalget d. 22.02.21 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Lærings-, Social- og Kulturudvalget d. 16.03.21 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 12.04.21 


