
  

KFU 02.06.21.: Forslag,  til ikrafttræden den 1. januar 2022 FOU 01.03.18.: Eksisterende, gældende fra 1. januar 2014 Bemærk. 
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 
Punkt 1. Grundlag 
I henhold til folkeoplysningsloven §35, stk. 2 (nr. 574 af 7. juni 
2011 i lovbekendtgørelse) 
skal Frederikshavn Byråd oprette et udvalg inden for den 
kommunale forvaltning med 
repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter 
kapitel 3 i 
Folkeoplysningsloven. 
Det vedrører foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter 
folkeoplysende 
voksenundervisning; frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
samt udviklingsarbejde 
inden for lovens område. 
Med den vedtagne Folkeoplysningspolitik i xx 2021, skal 
Folkeoplysningsudvalgets 
vedtægter ændres så de kan træde i kraft pr. 1. januar 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn 
Kommune. 
§ 1. Grundlag 
I henhold til i lovbekendtgørelse nr. 574 af 7. juni 2011 skal 
Frederikshavn Byråd oprette et 
udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation 
for den virksomhed, der 
kan få tilskud efter kapitel 3. Det vedrører foreninger, hvis 
virksomhed hovedsageligt 
omfatter folkeoplysende voksenundervisning; frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde 
samt udviklingsarbejde inden for lovens område. 
Frederikshavn Kommune har i gennem en lang årrække haft 
tradition for nedsættelse af et 
Folkeoplysningsudvalg, der har haft til opgave at udføre de 
opgaver, der er tillagt udvalget 
i henhold til folkeoplysningsloven inden for de økonomiske 
rammer og retningslinjer, som 
er fastsat af byrådet. 
Med den vedtagne Folkeoplysningspolitik i maj 2013 og ny 
struktur på det folkeoplysende område i 2. halvår 2013, skal 
Folkeoplysningsudvalgets vedtægter ændres så de kan 
træde i kraft pr. 1. januar 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rød tekst 
angiver hvilke 
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Punkt 2. Opgaver og rammer 
Frederikshavn Kommune nedsætter et Folkeoplysningsudvalg jf. 
§35, stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen sikrer dermed brugerinddragelse på 
folkeoplysningsområdet. 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende 
virksomhed i kommunen inddrages i alle sammenhænge af 
generel betydning for denne virksomhed: 
- §34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed 
- Kommunes budget for den folkeoplysende virksomhed 
- Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed 
De overordnede retningslinjer og fokuspunkter for 
Folkeoplysningsudvalgets arbejde er 
fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik. 
Folkeoplysningsudvalget er tildelt: 
Høres ift. kommunalt nybyggeri, renovering og lejemål, der 
vedrører 
Folkeoplysningsudvalgets område. 
Beslutningsret på talentpuljen, lokalefordeling. 
Høres ved eksempelvis udvidelse af lokaletilskud, gebyrmodellen 
og 
anlægspuljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 2. Opgaver og rammer 
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der 
er tillagt et § 35. stk. 2 udvalg i henhold til folkeoplysningsloven 
inden for de økonomiske rammer som byrådet fastlægger.  
De overordnede retningslinjer for Folkeoplysningsudvalgets 
arbejde er fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik. 
 
Ud over de lovmæssige opgaver, hvor udvalget skal inddrages i 
forbindelse med udarbejdelse af Folkeoplysningspolitik, 
kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed samt 
udformning af regler på det folkeoplysende område, har udvalget 
følgende kernekompetenceområder: 
-Designe, gennemføre og støtte udviklingsprojekter via 
udviklingspuljen 
-skabe snitflader og samarbejdsmuligheder til relevante råd, 
nævn, udvalg og paraplyorganisationer, der har sammenfaldende 
interesser med det folkeoplysende område  
-afholde Folkemøde hvert andet år for forenings- og fritidslivet 
for at indsamle idéer til udvikling af det folkeoplysende område 
-bestyre og uddele midler fra anlægspuljen der tematiseres så 
den bruges til at styre og tilrettelægge udvikling af de fysiske 
rammer i det folkeoplysende område 
-høres ift. kommunalt nybyggeri, renovering og lejemål, der kan 
have sammenfald med det folkeoplysende område. 
-Orienteres om administrative godkendelser af foreninger og 
klubber der optages under Frederikshavnerordningen. 
-Anvise og godkende lejemål og lejekontrakter under 
Frederikshavnerordningen, samt eventuelle økonomiske 
forpligtigelser i forbindelse med disse. 
-Budgetansvarlig for de midler og puljer hvortil 
folkeoplysningsudvalget har fordelingsretten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Punkt 3. Udvalgets sammensætning 
Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har 
stemmeret. 
stk. 2. 3 medlemmer vælges af byrådet, dog således at de nævnte 
fagområder er 
repræsenteret med følgende: 
- 1 medlem indstilles af Børne- og Ungdomsområdet 
- 1 medlem indstilles af Sundhedsområdet 
- 1 medlem indstilles af Kultur og Fritidsområdet 
De indstillede kandidater må ikke være medlem af byrådet, men 
indstillede 
kandidater skal repræsentere fagområdets interesser i forhold til 
folkeoplysnings området. 
Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand. 
stk. 3. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra 
foreninger, hvis virksomhed 
hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning. 
stk. 4. 2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra 
foreninger, hvis 
virksomhed hovedsagelig omfatter frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde. 
Stk. 5. 1 medlem udpeges af byrådet på baggrund af lodtrækning 
blandt kandidater, 
der har givet interessetilkendegivelse om plads i 
Folkeoplysningsudvalget. 
stk. 6. Der vælges personlig suppleant til alle poster. 
 
 
 
Punkt 4. Valgprocedure 
Ved valg til Folkeoplysningsudvalget for repræsentanter for den 
folkeoplysende 

 
 
§ 3. Udvalgets sammensætning 
Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer, der alle har 
stemmeret. 
stk. 2. 3 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer, 
dog således at 
medlemmerne skal være repræsenteret i henholdsvis Børne- og 
Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget samt Kultur og 
Fritidsudvalget, hvor 
den siddende formand er født medlem af 
Folkeoplysningsudvalget. 
Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand. 
stk. 3. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra 
foreninger, hvis virksomhed 
hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning. 
stk. 4. 4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra 
foreninger, hvis 
virksomhed hovedsagelig omfatter frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde. 
Idrætssamvriket Frederikshavn Kommune indstiller 2 medlemmer 
og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd indstiller t medlemmer.  
stk. 5. For hvert område iht. ovenstående 3 grupperinger vælges 
2 suppleanter i 
prioriteret rækkefølge, dog kun 1 suppleant for den 
folkeoplysende 
voksenundervisning. 
Til udvalget knyttes to ekstra pladser, der i perioder kan besættes 
af ressourcepersoner, 
der kan bistå udvalget i forhold til temaer eller projekter, der har 
et særligt fokus. Disse er 
rådgivende og har ikke stemmeret. 
 
§ 4. Valgprocedure   Eksisterer ikke!!!     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

voksenundervisning samt det frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde, indkaldes der med 
mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale dagblade forslag 
til kandidater, jf. §2 stk. 
3, 4. og 5 og der indkaldes til valgmøde. 
stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op 
til datoen for valget 
til folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende 
virksomhed, kan 
foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Virksomheden skal 
være gennemført 
med tilskud fra loven eller i lokaler m.v. anvist i henhold til loven. 
De foreslåede kandidater skal personligt være til stede på 
valgmødet. 
stk. 3. Hvis der ikke indstilles nok kandidater til 
folkeoplysningsudvalget vælger 
byrådet medlemmer og suppleanter. 
Valget gennemføres jf. Bilag 1. 
Valghandlingen og administrationen af denne forestås af Center 
for Kultur og 
Borgerservice i Frederikshavn kommune. 
 
 
 
Punkt 5. Valgperiode 
Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig 
periode og følger 
kommunalbestyrelsens valgperiode. Dog således, at der indkaldes 
efter 2 år til 
lodtrækning om plads jf. punkt 3 stk. 5., 3 mdr. før 3. år i 
valgperioden. 
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned i hvilket nyt valg 
til dette har fundet sted. 
Valg foretages snarest muligt efter kommunalvalget og senest 
inden den 1. april i det efterfølgende år. 

Ved valg til Folkeoplysningsudvalget for repræsentanter for den 
folkeoplysende 
voksenundervisning samt det frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde, indkaldes der med 
mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale dagblade forslag 
til kandidater, jf. §2 stk. 
3. og 4 og der indkaldes til valgmøde. 
stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op 
til datoen for valget 
til folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende 
virksomhed, kan 
foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Virksomheden skal 
være gennemført 
med tilskud fra loven eller i lokaler m.v. anvist i henhold til loven. 
De foreslåede kandidater skal personligt være til stede på 
valgmødet. 
I mødet kan hver forening højst være repræsenteret ved 2 
personer, dog kun 
1 person ved den folkeoplysende voksenundervisning. 
stk. 3. Hvis der ikke indstilles nok kandidater til 
folkeoplysningsudvalget vælger 
byrådet medlemmer og suppleanter. 
Valghandlingen og administrationen af denne forestås af Center 
for Kultur og Fritid i 
Frederikshavn kommune, jf. i øvrigt bilag 1. 
 
§ 4 (5). Valgperiode 
Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig 
periode og følger 
kommunalbestyrelsens valgperiode. Udvalget fungerer indtil 
udgangen af den måned i 
hvilket nyt valg til dette har fundet sted. Valg foretages snarest 
muligt efter 
kommunalvalget og senest inden den 1. april i det efterfølgende 
år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
punkt 6. Udtrædelse i valgperiode 
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af 
valgperioden, indtræder 
suppleanten. 
stk. 2. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal 
suppleanten indkaldes. 
stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af 
folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, 
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. 
 
 
 
 
Punkt 7. Underudvalg 
Der kan nedsættes underudvalg, når dette findes 
hensigtsmæssigt. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden 
for folkeoplysningsudvalgets medlemskreds fra eksempelvis 
skoleliv, erhvervsliv, lokalliv, by og land, alt efter hvilken opgave 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at benytte et underudvalg. 
 
 
Punkt 8. Konstituering og forretningsorden 
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og 
næstformand. Forretningsorden følger byrådets forretningsorden. 
Administrationen deltager i udvalgsmøderne og 
varetager sekretariatsfunktionen. Administrationen har ikke 
stemmeret. 
 
Punkt 9. Møder og fastsættelse af dagsorden 
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. 

 
 
 
 
 
§  5 (6.) Udtrædelse i valgperiode 
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af 
valgperioden, indtræder 
suppleanten. 
stk. 2. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde 
suppleanten til midlertidigt 
at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst 3 
måneder, skal 
suppleanten indkaldes. 
stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af 
folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, 
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. 
 
§ 6 (7.) Underudvalg 
Der nedsættes underudvalg, når dette findes hensigtsmæssigt. 
Folkeoplysningsudvalget 
kan overlade en del af sine beføjelser til et eller flere 
underudvalg. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for 
folkeoplysningsudvalgets medlemskreds fra 
eksempelvis skoleliv, erhvervsliv, lokalliv, by og land. 
 
§ 7 (8.) Konstituering og forretningsorden 
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand 
og fastsætter selv sin forretningsorden.  
Udvalget kan udpege en sekretær for udvalget, der kan udarbejde 
referat. Vedkommende er uden stemmeret 
 
 
§ 8 (9.) Møder og fastsættelse af dagsorden 
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. 



  

stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, når formanden 
eller 4 af medlemmerne finder det fornødent.  
Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal. 
stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, som 
planlægges for 1 år ad gangen. 
stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender 
senest 4 arbejdes dage inden møderne til medlemmerne, en 
dagsorden med eventuelle bilag. 
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal 
dette meddeles formanden og administration senest 2 uger før 
mødet afholdes. 
stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med 
kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden redegøre for 
baggrunden for det korte mødevarsel. 
stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og 
drager omsorg for, at beslutningerne indføres i 
beslutningsprotokol. 
stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af 
beslutningerne. 
Stk. 8. Mødeprotokollen skal underskrives at de fremmødte 
medlemmer. 
 
Punkt 10. Beslutningsdygtighed 
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal.  
Er formanden ikke tilstede overgår formandens kompetencer til 
næstformanden. 
 
 
Punkt 11. Vederlag 
Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs 
virksomhed afholdes af kommunen.  
 
Administrationen deltager på alle møder. Vedkommende sikrer de 

stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden 
eller 4 af medlemmerne finder det fornødent.  
Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal. 
stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, som 
planlægges for 1 år ad gangen. 
stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender 
senest 1 uge inden møderne til medlemmerne en dagsorden med 
eventuelle bilag.  
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal 
dette meddeles formanden senest 2 uger før mødet afholdes. 
stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med 
kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden redegøre for 
baggrunden for det korte mødevarsel. 
stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og 
drager omsorg for, at beslutningerne indføres i 
beslutningsprotokol. 
stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af 
beslutningerne. 
stk. 8. Mødeprotokollen skal underskrives at de fremmødte 
medlemmer. 
 
 
§ 9 (10.) Beslutningsdygtighed 
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. 
stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
Er formanden ikke tilstede overgår formandens kompetencer til 
næstformanden. 
 
§ 10 (11.) Vederlag 
Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs 
virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand 
til rådighed.  



  

praktiske opgaver med udsendelse af dagsorden, 
mødeindkaldelse samt sikrer administrativ godkendelse af 
foreninger og deres driftstilskud.  
Udvalget orienteres i den forbindelse løbende om 
foreningsgodkendelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 12. Ikrafttrædelse 
Vedtægterne træder i kraft den xx. xx. 2021. 
Vedtaget i Frederikshavn Byråd den dato – måned- 2021 
 
Bilag 1 
1. Efter annoncering i den lokale presse sendes skriftlig forslag til 
kandidater til Foleoplysningsudvalget.  
 
 
Foreningsmedlemmernes forslag til kandidat samt egen 
underskrift skal tydeligt fremgå af forslaget. Forslaget skal være 
Center for Kultur og Borgerservice i hænde senest 1 uge før 
valgets afholdelse. 
2. Kandidaterne skal være personligt til stede på valgdagen og – 
stedet. 
Administrationen sikrer sig, at kandidaterne er til stede ved opråb 
af navn og forening. 
3. Stemmesedler deles ud til de fremmødte kandidater. Der skal 
påføres 1 eller 2 navne for hhv. den folkeoplysende 

Administrationen deltager på alle møder med én repræsentant 
uden stemmeret. Vedkommende sikrer de praktiske opgaver 
med udsendelse af dagsorden, mødeindkaldelse samt sikre 
administrativ godkendelse af foreninger og deres driftstilskud. 
Udvalget orienteres i den forbindelse løbende om 
foreningsgodkendelser. 
 
§ 11 (12.) Årsberetning 
Folkeoplysningsudvalget aflægger hvert år beretning for 
udvalgets virksomhed overfor Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand kan 
kvartalsvis få foretræde for Kultur og Fritidsudvalget ved behov 
for drøftelse af udviklingsperspektiver på det folkeoplysende 
område. 
 
§ 12 (13.) Ikrafttrædelse 
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014. 
Vedtaget i Frederikshavn Byråd den 27. november 2013 
 
 
Bilag 1   Eksisterer ikke!!! 
1. Efter annoncering i den lokale presse sendes skriftlig forslag til 
kandidat fra 2 medlemmer af foreninger i kommunen, som har 
gennemført folkeoplysende virksomhed i det seneste år op til 
datoen for valget.  
Foreningsmedlemmernes forslag til kandidat samt egen 
underskrift skal tydeligt fremgå af forslaget.  
Forslaget skal være Center for Kultur og Fritid i hænde senest 1 
uge før valgets afholdelse. 
2. Kandidaterne skal være personligt til stede på valgdagen og – 
stedet. Center for Kultur og Fritid sikrer sig efterfølgende, at 
kandidaterne er til stede ved opråb af navn og forening. 
3. Stemmesedler deles ud til de fremmødte kandidater. Der skal 
påføres 1 eller 4 navne for hhv. den folkeoplysende 



  

voksenundervisning samt det almene folkeoplysende 
foreningsarbejde i prioriteret rækkefølge på stemmesedlen. 
4. Stemmesedlerne tælles op. De(n) 1 / 2 repræsentant(er), der 
har fået flest stemmer er hermed valgt til Folkeoplysningsudvalget 
på lige vilkår. 
Den 2. valgte repræsentant på området for den folkeoplysende 
voksenundervisning og de 3. og 4. valgte repræsentanter på 
området for det almene foreningsarbejde har værget som 
suppleant(er). 
5. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg på de ikke-tiltrådte 
poster. 
 
6. Til de poster punkt 3 stk. 5. af en varighed på 2 år foregår ved 
offentlig lodtrækning på mødet herefter. 

voksenundervisning samt det almene folkeoplysende 
foreningsarbejde i prioriteret rækkefølge på stemmesedlen. 
4. Stemmesedlerne tælles op. De(n) 1 / 4 repræsentant(er), der 
har fået flest stemmer er hermed valgt til 
Folkeoplysningsudvalget på lige vilkår.  
 
Den 2. valgte repræsentant på området for den folkeoplysende 
voksenundervisning og de 5. og 6. valgte repræsentanter på 
området for det almene foreningsarbejde har værget som 
suppleant(er). 
5. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg på de ikke-tiltrådte 
poster. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Forslag ti ikrafttrædelse 01.01. 2022 Gældende politik  
1 
Folkeoplysningspolitik 
Kultur- og Fritidsvision – NOGET FOR ALLE NÅR VI HAR FRI 
Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der 
er inkluderende, med det formål at øge den mentale og fysiske 
sundhed. Politikken skal bidrage til at åbne hinandens øjne for, 
hvor meget vi faktisk får til at ske her i kommunen. Frederikshavn 
kommune motiverer borgere, foreninger og andre aktører til at 
byde ind med nye ideer og projekter samt fremme oplevelsen af 
medborgerskab, fællesskaber der bygger på demokrati og 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 
Målsætninger 
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysning bidrager til 
opfyldelse af visionen ved at være eller blive: 
Tilgængelig 
Det kan ske ved at smidiggøre regler, sikre tilgængelige faciliteter, 
understøtte nye organiseringsformer og anvende teknologier og 
videreudvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. Tilbyde 
aktiviteter og fællesskaber for alle kommunes borgermed 
lydhørhed for nye strømninger og ønsker til fornyelse. 
Inkluderende 
Folkeoplysning skal skabe en bevidsthed at det folkeoplysende er 
en del af den demokratiske dannelse – det at være 
samfundsborger i Danmark, at deltage og føle sig inkluderet. 
Udviklende 
Folkeoplysning skal bidrage til og understøtte udviklingen af 
samfundet som helhed, i samspil med øvrige aktører. 
Synlig 
Folkeoplysning skal stå på videndeling og samarbejde blandt de 
folkeoplysende aktører – og være synlig i lokalsamfundet. 
Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre for at skabe medejerskab, 
samarbejde og udvikling sammen med det øvrige civilsamfund og 
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Folkeoplysningspolitik 2017-2020 
Vision 
Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der 
er inkluderende, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer 
oplevelsen af medborgerskab og bygger på demokrati og 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 
Målsætninger 
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er/har: 
Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende virksomhed. Det 
kan ske ved at smidiggøre regler, sikre tilgængelige faciliteter, 
understøtte nye organiseringsformer og anvende teknologier og 
videreudvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 
Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal styrkes – at det 
folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at 
være samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig 
inkluderet. 
Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større 
grad af ansvar for udvikling af området som helhed og i samspil 
med øvrige aktører. 
Synlig 
Folkeoplysningen skal sikre videndeling blandt de folkeoplysende 
aktører – og være synlig i lokalområdet. 
Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for at skabe 
medejerskab, samarbejde og udvikling med civilsamfundet og 
relevante partnere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, 
landdistrikts- og byudvikling, det sociale område. 
 

 



  

relevante kommunale partnere – fx børn og unge, handicap, 
ældre, landdistrikts- og byudvikling og hele det det sociale 
område. 
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Visions fokus punkter 
Stolthed 
Tiden foregår, stoltheden består 
Vi tænker ikke altid over, at den er der. Stoltheden. Stoltheden 
over de byer vi kommer fra, den natur vi deler, 
og alt der imellem vi sammen har skabt og har kært. Vi er 
fyrtårnet på toppen af Danmark- og vi må gerne lade 
det lyse. 
Fællesskab 
Det enestående fællesskab 
Styrken er i det vi gør sammen. Stærke fællesskaber inspirerer, 
aktiverer og giver lyst til nye oplevelser i lokallivet, der en dag 
bliver til vores fælleshistorie. Når vi har fri, skaber vi sammen det 
liv , der gør vores lokalområder enestående og unikke. 
Frivillighed 
Frivillighed er balsam for (ild)sjælen 
Lad os give frivilligheden trænere i foreningerne til kagebagerne, 
der gør ethvert lokalarrangement ekstra godt. 
Selvom frivillighed ikke købes, ville vi alle være fattigere uden den. 
Lad os derfor sammen passe på den. 
Nysgerrighed 
Hellere optimister der fejler, end pessimister der stejler. 
Fra Vanetænkning, til gentænkning, til nytænkning – det er sådan 
vi fortsætter fremad. Nye idéer gror ud af det fundament, som vi 
står på. Derfor tør vi sætte nye skibe i havet, også selvom vi 
kommer på dybt vand. 
Den frivilligt drevne indsats er en uvurderlig ressource. De 
folkeoplysende foreninger er båret af den energi og 
interesse, som mange frivillige yder hver dag. 

I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplysningen som en 
del af den danske kultur og demokratiske arv. 
Den er et fællesskab og et redskab. 
Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, 
erfaringer og synspunkter 
Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og 
påvirke eget og andres liv 
I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesskabet højst ved 
godkendelse af folkeoplysende foreninger. Det er 
foreningens grundlag, der er vigtig: 
At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysende alvorligt, 
hvilket betyder, at foreningen sikrer et åbent, 
inkluderende og dialogorienteret fællesskab for alle, hvor 
deltagerne bliver aktive medskabere 
At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv deltagelse, frivillig 
indsats og livslang læring 
At det folkeoplysende område og interessenter i fællesskab sikrer 
de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af 
folkeoplysende aktiviteter 
 
Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres gennem 
forpligtende fællesskaber. 
 
Folkeoplysningsudvalget 
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-udvalget for 
Folkeoplysningsudvalget. 
Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsentanter med 
interesse for det folkeoplysende. Nærmere 
beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan ses i udvalgets 
vedtægter. 
Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den folkeoplysende 
virksomhed inddrages i alle sammenhænge af 
generel betydning for det folkeoplysende. Det drejer sig blandt 
andet om udviklingstiltag, anlægsprojekter, 



  

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende folkeoplysning. 
Der skal være plads til at alle, som ønsker at udvikle og bidrage til 
det folkeoplysende, kan deltage. Det drejer ikke kun om inklusion 
af nye medlemmer, men i lige så høj grad om, hvordan vi møder 
andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi deler de faciliteter, 
der er til rådighed. 
 
Folkeoplysning for alle 
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplysningen som en 
del af den danske kultur og demokratiske arv. 
Den er et fællesskab og et redskab. 
Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, 
erfaringer og synspunkter 
Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og 
påvirke eget og andres liv 
I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesskabet ved 
godkendelse af folkeoplysende foreninger. Det er foreningens 
grundlag, der er vigtig: 
At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysende alvorligt, det 
betyder, at foreningen sikrer et åbent, inkluderende og 
dialogorienteret fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver aktive 
med skabere 
At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv deltagelse, frivillig 
indsats og livslang læring 
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At det folkeoplysende område og interessenter i fællesskab sikrer 
de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af folkeoplysende 
aktiviteter 
Folkeoplysningsudvalgets opgaver og sammensætning 
Alle kommuner er forpligtiget til at have et udvalg jf. §35, stk. 2 i 
folkeoplysningsloven. 
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-udvalget for 
Folkeoplysningsudvalget. 

lokalefordeling, definition af ansøgningsbetingelser mv. 
Inddragelse forud for vedtagelsen af 
folkeoplysningspolitik, budget for det folkeoplysende område og 
regler for tilskud til det folkeoplysende er også 
udvalgets opgaver. 
Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
De folkeoplysende aktører 
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folkeoplysende 
virksomhed har en tydelig stemme i den 
demokratiske debat. 
Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger og de 
folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og fremme de 
frivillige folkeoplysende foreningers interesser i kommunen. 
Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke aktører 
gennem kommunens aftenskoler, som hver især 
fungerer som talerør for sit område. 
3 
De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er repræsenteret 
i Folkeoplysningsudvalget og fungerer som 
sparrings- og samarbejdspartner for det politiske system. 
Udviklingspulje 
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet udviklingsarbejde 
indenfor det folkeoplysende område. 
Udviklingspuljen kan søges af foreninger og voksenundervisning - 
samt af grupper, der ikke traditionelt ses 
som en del af det folkeoplysende - og som idag ikke får tilskud 
efter reglerne i folkeoplysningsloven. 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 
at identificere og igangsætte endnu flere aktiviteter, der ligger i 
randområdet af det traditionelt folkeoplysende, 
for at endnu flere borgere får del i midler og muligheder - og får 
berøring med de grundlæggende 



  

I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folkeoplysende 
virksomhed har en tydelig stemme i den demokratiske debat, og 
at vores foreninger, aftenskoler og folkeoplysende virksomhed i 
øvrigt, deltager aktivt i debatter og dialoger for området. 
Folkeoplysningsudvalget fungerer som sparring- og 
samarbejdspartner for det politiske system. 
Nærmere beskrivelse af udvalgets sammenhæng ses i udvalgets 
vedtægter. 
Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget. 
De folkeoplysende aktører 
Idrætssamvirket og Frederikshavn ungdoms fællesråd er 
paraplyorganisation er for de folkeoplysende idræts- og 
ungdomsforeninger, der arbejder for at styrke og fremme de 
frivillige folkeoplysende foreningers interesser i 
kommunen. 
Aftensskolerne er talerør for den folkeoplysende 
voksenundervisning og har hver især deres indsatsområder. 
 
Folkeoplysningsudvalget fungerer som rådgivning for det politiske 
system og bidrager herigennem til den fortsatte udvikling af det 
folkeoplysende område. 
Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvar for fagområdet og 
Folkeoplysningsudvalget kan tildeles kompetencer, som ikke 
medfører beslutninger som påvirker fagområdets 
budgetoverholdelse. 
Folkeoplysningsudvalget kan tildeles indstillingsret og 
beslutningskompetencer på Kultur- og Fritidsudvalgets 
fagområde og puljer i arbejdet med at drive folkeoplysende 
virksomhed. 

værdier i folkeoplysningen 
at motivere til mere læring og ledelse i det folkeoplysende 
gennem uddannelse af aktører indenfor det folkeoplysende 
at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer og netværk, der 
er med til at styrke det folkeoplysende i en mere individ-baseret 
verden 
Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal opfylde 
følgende krav: 
projektet skal forny det folkeoplysende område 
projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden der lægges vægt på projekter, 
der ansøges af en partnerkreds 
 

 


