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SEKRETARIATET 

 

 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og delegation 

 

Udvalgsmedlemmernes repræsentation 

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget er valgt blandt og af aftenskoler, idrætsforeninger, 

uniformerede korps, kulturelle foreninger, andre foreninger/grupper herunder selvorganiserede. 

Herudover er et medlem udpeget af Byrådet. 

 

Det skal påpeges, at samtlige medlemmer af udvalget skal varetage alle aftenskolers, foreningers og 

selvorganiseredes interesser. 

 

Som udvalgsmedlem har man altså pligt til at sætte sig ind i alle lovens områder. 

Kompetence- og opgavefordelingsplan 

Der er i Solrød Kommune udarbejdet en kompetence- og opgavefordelingsplan mellem Folke 

oplysningsudvalget (FOU), Kultur-, idræts- og fritidsudvalget (KU) og Byrådet (BR). Det fremgår af den 

gældende delegationsplan for Solrød Kommune.  

 

Delegationsplanen fortæller klart, hvor Folkeoplysningsudvalget har beslutningsmyndigheden, og hvor 

Folkeoplysningsudvalget har indstillingsret til Kultur-, idræts- og fritidsudvalget og Byrådet. 

Inhabilitet 

Folkeoplysningsudvalget afgør selv - efter gældende regler - om et medlem af udvalget er inhabil i en 

given sag. 

 

Eks.: Hvis der er tale om nedsættelse af de budgetterede lønudgifter og dermed tilskuddet til en konkret 

aftenskole, vil et medlem af udvalget, der repræsenterer den pågældende skole, være inhabil. Tilsvarende 

vil gælde udvalgets behandling af tilskud til en konkret forening. 

Lukkede døre og tavshedspligt 

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes for lukkede døre. 

 

Som udgangspunkt er alle oplysninger om forhandlinger i Folkeoplysningsudvalget fortrolige, uanset 

hvilke forhold de vedrører. Der må derfor ikke refereres fra mødet og enkelte medlemmers udtalelser 

under sagsbehandlingen. 

Afgørelser og klager over Folkeoplysningsudvalgets afgørelser 

En afgørelse truffet af Folkeoplysningsudvalget eller Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, der ikke fuldt ud 

imødekommer ansøger, skal begrundes med bl.a. hvilke retsregler afgørelsen er truffet efter. Tillige skal 

der oplyses om de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Afgørelsen skal 

herudover indeholde en klagevejledning. 
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Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget. 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget er ikke begrænset i sin kompetence ved behandling af klagesager, dvs. 

at den kan stadfæste, omgøre eller sende en afgørelse til fornyet behandling i Folkeoplysningsudvalget. 


