
Folkeoplysningen i 
Skanderborg Kommune



Folkeoplysningspolitik

”Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune” sætter det folkeoplysende 
arbejde ind i en overordnet samfundsmæssig, historisk, kulturel og social 
sammenhæng, hvor forpligtende fællesskab, demokratiforståelse og aktivt 
medborgerskab er centrale begreber.
Samarbejdet mellem kommune og borgere omfatter
• dels det direkte samarbejde med enkeltforeninger eller grupper af 

foreninger
• dels samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, som med given 

kompetence og budget formulerer og vedtager regelsæt for tilskud og 
udlån af lokaler til folkeoplysende aktivitet

• dels samarbejde med paraplyorganisationer/frivilligfora, der for fleres 
vedkommende via forskellige puljer er involveret direkte i administrationen 
af kommunale puljer og tilskud.



Folkeoplysningsudvalg

Der er i Skanderborg Kommune politisk enighed om at delegere kompetence 
omkring folkeoplysningslovens bestemmelser til et nedsat 
folkeoplysningsudvalg.
Folkeoplysningsudvalget er ud over repræsentanter fra byrådet sammensat 
af et bredt udsnit af den folkeoplysende virksomhed i kommunen med 
deltagere fra det frivillige foreningsarbejde og fra den folkeoplysende 
voksenundervisning.
Skanderborg Kommune ønsker
• at Folkeoplysningsudvalget inddrages i beslutninger, der vedrører det 

folkeoplysende område
• at Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at godkende foreninger, 

fordele tilskud og anvise lokaler



Rammer for den folkeoplysende virksomhed

De overordnede rammer for tilskud, lokaleanvisning og understøttelse af 
folkeoplysningsarbejdet angives i Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget vedtager specifikke retningslinjer for tilskud til aktiviteter/ 
undervisning, lokaler og særligt prioriterede områder, herunder tilskud til nye initiativer, til 
anlæg, til materialer og rekvisitter samt tilskud til træner- og lederuddannelse.

Folkeoplysningsudvalget vedtager regelsæt for anvisning af lokaler og anlæg til den 
folkeoplysende virksomhed.

Skanderborg Kommune ønsker

• at den folkeoplysende virksomhed understøttes med tilskud til aktiviteter og 
undervisning

• at foreningslivet sikres gode og tidssvarende fysiske rammer

• at foreningslivet og folkeoplysningen betænkes og inddrages, hvor det findes relevant i 
den fysiske planlægning i kommunen.



Formål og opgave

Folkeoplysningsudvalget har til formål og opgave

• at stille forslag til kommunalbestyrelsen om beløbsrammen til folkeoplysende 
virksomhed og om fordelingen til områder og formål

• at offentliggøre regler for at opnå tilskud til folkeoplysende virksomhed

• at afgøre, om en forening efter loven skal betragtes som en folkeoplysende 
virksomhed

• at sætte retningslinjerne for, hvordan tilskud fordeles

• at behandle ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning

• at informere, rådgive og bistå med administrativ hjælp til mindre og nyere 
initiativtagere

Ved siden af de lovmæssige opgaver arbejder udvalget for at kommune og 
foreningsliv i fællesskab udvikler folkeoplysende tilbud, der matcher borgernes 
ønsker og behov.



Medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, hvoraf

• tre er valgt af byrådet blandt dets medlemmer

• to er valgt af aftenskolerne/den folkeoplysende voksenundervisning

• otte er valgt inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
• fire fra idrætsforeningerne

• to fra spejder- og ungdomskorpsene

• to fra "andre foreninger"

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted hvert fjerde år i forbindelse 
med valg til byrådet



Lokaletilskud og medlemstilskud

• 65% i lokaletilskud. For BUS organisationer reduceres der ikke for 
medlemmer over 25 år.

• Der udbetales medlemstilskud som et fast beløb pr. medlem pr. 
31/12. Det er ikke afhængig af aktivitetsniveau eller –type.



Tilskud til træner-/leder-uddannelse

Skanderborg Kommune yder tilskud til kurser for trænere og ledere, der 
er arrangeret på landsdels- eller landsplan.

• Der ydes tilskud efter faktisk afholdt kursus med max. 85 % dog max. 
kr. 1000 pr. kursus/deltager. Udbetaling én gang årligt.

• Der ydes tilskud efter fradrag af andre tilskud.

• Der ydes ikke transporttilskud.

• Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet eller til højere videregående 
uddannelser.



Materialetilskud

Skanderborg Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende
foreningernes anskaffelse af varige materialer, der er nødvendige for 
udøvelsen af en aktivitet i foreningen. Puljen er årligt på kr. 350.000

• Der ydes ikke støtte til drift, almindeligt vedligehold og anlæg.

• Puljen prioriteres til foreninger med et målrettet ungdomsarbejde.

• Tilskud ydes som hovedregel ud fra princippet fra krone til krone med 
en minimumsgrænse for anskaffelse på kr. 5.000 for det enkelte aktiv.

• Der ydes som hovedregel ikke tilskud til allerede anskaffede 
materialer.



Startpuljen

Folkeoplysningsudvalget råder over midler, som det er besluttet at 
anvende som "startpulje”. Puljen er pt. på kr. 450.000. 
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at midlerne skal anvendes til:

• initiativer fra Folkeoplysningsudvalget

• hjælp til opstart af nye aktiviteter for allerede godkendte 
folkeoplysende foreninger

• hjælp til opstart af nye, godkendte folkeoplysende foreninger



Anlægspuljen

Folkeoplysningsudvalget råder over en ikke-lovpligtig anlægspulje. Til puljen 
er der knyttet en række principper, der indgår i udvalgets bedømmelse og 
ligger til grund for en eventuel bevilling. Puljen er årligt på kr. 450.000.

Puljen prioriteres ud fra følgende:

• Efter Folkeoplysningsudvalgets eget initiativ

• Efter konkret ansøgning

• Pludseligt opstået behov af særlig økonomisk belastende karakter

• Forbedring og/eller renovering af eksisterende anlæg, der er økonomisk 
belastende, og som ikke er omfattet af Kommunens forpligtelser under 
Folkeoplysningsloven

• Projektering og etablering af nye anlæg



Udviklingspuljen

Puljen kan søges af såvel etablerede foreninger som selvorganiserede 
grupper og prioriteres til udvikling af aktiviteter, projekter, 
organisationsformer m.v., der har et folkeoplysende sigte.

Den afsatte pulje ønskes i særlig grad anvendt til

• samarbejder, der styrker integrationsindsatsen

• samarbejder, der bygger på inklusion af sårbare eller udsatte grupper 
af borgere

• samarbejder, der retter sig mod børn og unge

• samarbejder, der styrker den almene sundhed

• samarbejder, der styrker den almene uddannelse.



• Dialogmøder – med paraplyerne

• Dialogmøder med udvalg/byråd

• Input til budget

• Temadrøftelser

• Antal møder + seminar


