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Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken
Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Folkeoplysningsudvalgets opgaver
Folkeoplysningsudvalget fastsætter fristerne for indsendelse af ansøgninger og regnskab.
Folkeoplysningsudvalget fastsætter nærmere regler for formkrav for ansøgningerne og kravene til
dokumentation og regnskabsaflæggelse.
Folkeoplysningsudvalget kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de
fastsatte retningslinjer tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud.
Folkeoplysningsudvalget kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om
foreningen og tilskudsmodtageren har opfyldt tilskudsbetingelserne.

Fælles betingelser
Fælles betingelser for de frivillige folkeoplysende foreninger og for den folkeoplysende voksenundervisning.

Hvad er en folkeoplysende forening?
En folkeoplysende forening skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.
En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Foreningens vedtægter
En folkeoplysende forenings vedtægter skal indeholde oplysninger om:









foreningens formål
valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
foreningens hjemsted
betingelser for medlemskab
tegningsret for foreningen
procedure for vedtægtsændringer
anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Regler for aflæggelse af regnskab
Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet i
overensstemmelse med loven og de regler der er fastsat.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.
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Revision
Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens
tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Regnskabet skal revideres af en af foreningen valgt revisor.
Ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og
de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder
nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af
sit hverv.
Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i
forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom,
samt påse, at foreningen inden 3 uger giver folkeoplysningsudvalget meddelelse herom. Revisors
bemærkninger sendes sammen med underretningen. Hvis dette ikke sker underretter revisor snarest
kommunalbestyrelsen
Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve





om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i forhold til loven
om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeren eller
den, ministeren bemyndiger hertil fastsatte regler, og
at der foreligger dokumentation, for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i
overensstemmelse med reglerne. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse
Den folkeoplysende forening er ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det modtagne tilskud, for
anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som er modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er
opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller
uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer eller den ansvarlige tilskudsmodtager hæfter i øvrigt ikke personligt for
foreningens tilskud.

Medlemmer i bestyrelserne
Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
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a.

Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

b.

Advokater, revisorer og lignende rådgivere for, samt ansatte i, fonde, selskaber, foreninger
eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer
udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

c.

Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

A til c omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis
hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
Folkeoplysningsudvalget kan fravige a til c, nå lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når
folkeoplysningsudvalget skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får
mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige offentlige lokaler til en forening,
der ikke er hjemmehørende i kommunen.
Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at der skal indsendes en årlig beretning, hvori foreningens
folkeoplysende virksomhed beskrives.

Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg
Folkeoplysningsudvalget anviser til den frie folkeoplysende virksomhed de til formålet egnede ledige
offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der er beliggende i
kommunen.
Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg prioriteres normalt i følgende rækkefølge:





aktiviteter for børn og unge
folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
aktiviteter for voksne
ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede,
skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen og tilskudsmodtageren opfylder betingelserne
for at modtage tilskud.
Lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.
Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når
lokalerne anvendes til deres primære brug.
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Når særlige forhold taler derfor, navnlig i weekender, i ferieperioder og på tidlige og sene tidspunkter af
døgnet, hvor de til rådighed værende lokaler ikke benyttes fuldt ud, kan anvisningen af lokaler samles
geografisk.
Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det
gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de fastsatte regler for
benyttelse af lokalerne overtrædes.

Start og udviklingspuljen
Start og udviklingspuljen kan søges til nye foreninger for børn og unge, støtte til de frivillige foreningers
indsats overfor udsatte børn og unge, tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet og nye
aktiviteter iværksat af selvorganiserende grupper alene, eller i samarbejde med eksisterende frivillige
foreninger.

Den folkeoplysende voksenundervisning
En folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning skal








have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af
medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningerne,
give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for
alle,
være hjemmehørende i tilskudskommunen
have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Begrænsninger
Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.
Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling,
underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.
Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og
konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af
alkoholiske drikke og emner afledt heraf.
Folkeoplysningsudvalget skal ved vurderingen af, om undervisningen opfylder folkeoplysningslovens krav,
inddrage mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private erhvervsvirksomheder.

Deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning.
Deltagelse i virksomhed efter folkeoplysningsloven er ikke betinget af bopæl i den kommune, i hvilken
virksomheden finder sted.
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Folkeoplysningsudvalget kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse
fra deltagernes bopælskommune.
Personer, der ikke har et dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen.

Tilskudstilsagn
Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed.
Udvalget fordeler, på baggrund af ansøgningerne, den beløbsramme byrådet har afsat til
fritidsundervisning.
Fordelingen sker procentvis efter det senest aflagte regnskab.
Tilskuddet anvendes til delvis dækning af udgifterne til lærerløn og lederhonorar inden for undervisning,
studiekredse og foredragsvirksomhed.
Der skal af den tildelte beløbsramme afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter.
Foreningen fastsætter selv deltagerbetaling, kursuslængde, valg af emner (med visse undtagelser),
tilrettelæggelsesformer, ansættelse og afskedigelse af lærere, ledere og andre medarbejdere.
Foreningen fastsætter selv holdstørrelsen.
Lærere og ledere skal aflønnes i henhold til undervisningsministeriets løncirkulære for området.
Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende virksomhed.
Nye foreninger giver oplysninger om den budgetterede lønudgift.
Folkeoplysningsudvalget yder tilskud efter konkret ansøgning.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte den budgetterede lønudgift efter en konkret
vurdering.
Forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning sendes til høring hos ansøgerne
forinden behandling i folkeoplysningsudvalget.

Afregning af tilskud
Ved afregning kan tilskuddet ikke overstige det maksimale løntilskud og kan max. udgøre:
1/3 af lærerløn/lederhonorar til almen undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed.
Foredragshonorar kan højst indgå med et beløb svarende til 6 undervisningstimer
(normallønsatsen iflg. det til enhver tid gældende løncirkulære).
5/7 af lærerlønnen/lederhonorar til instrumentalundervisning.
8/9 af lærerløn/lederhonorar til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne.
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Folkeoplysningsudvalget godkender det maksimale løntilskud og kan i særlige tilfælde foretage en
regulering heraf.

Debatskabende aktiviteter
Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter.
De emner, der indgår i arrangementerne skal være væsentlige, debatskabende og har interesse for
fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne
aktivt.
Aktiviteterne skal annonceres offentligt og stå åben for alle.
Det er ikke en betingelse, at der er tilknyttet deltagerbetaling.
Herudover skal aktiviteterne foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og
helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Formålet med de debatskabende
aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller
udbredelse af overtro.
Flere foreninger, institutioner og organisationer kan indgå samarbejde om de debatskabende aktiviteter.
10 % puljen kan ikke bruges til






befordring af deltagere
forplejning og udgifter til overnatning for deltagerne
materiel af blivende værdi
handicapbetingede udgifter
entré udgifter for deltagerne

Børne- og kulturudvalget kan, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere regler for
anvendelse af puljen og kan udvide listen over de ikke tilskudsberettigende udgiftstyper.
Foreningen skal aflægge særskilt regnskab for udgifterne senest den 15. marts.
De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper en lærerløn og lederhonorar.
Såfremt de 10 % til debatskabende aktiviteter ikke benyttes, skal beløbet tilbagebetales ved
regnskabsafslutningen.

Tilskud til lærer- og lederuddannelse
Tilskud til lærer- og lederuddannelse kan gives med højst 50 % af kurset inkl. transport.
Folkeoplysningsudvalget fastsætter et max. tilskudsbeløb pr. kursus.
Der ydes kun kursustilskud til foreninger, der ikke samtidig kan få tilskud fra en landsdækkende
organisation.
Ansøgninger om tilskud til lærer- og lederuddannelse kan indsendes løbende hele året.
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Nedsættelse af deltagerbetalingen
Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for unge mellem 18 og 25 år, førtidspensionister og
personer over 65 år, bosiddende på Fanø.
Tilskuddet ydes til folkeoplysende voksenundervisning på Fanø og udenfor Fanø, såfremt kurset ikke
tilbydes på Fanø.
Tilskuddet ydes til folkeoplysende voksenundervisning på Fanø og afregnes med kredsen.
Folkeoplysningsudvalget fastsætter tilskuddets størrelse.

Lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden
særligt udstyr.
Overstiger driftsudgifterne de af Kommunernes Landsforenings årligt fastsatte timesatser ydes kun 75 % af
det fastsatte beløb pr. time.
Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger eller
tilskudsmodtagere ydes tilskud i henhold til de af Kommunernes Landsforenings med 75 % af det fastsatte
beløb pr. time.
Folkeoplysningsudvalget kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.
Foreningen eller initiativtageren kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og
ugedag. Det anviste lokales størrelse og standard skal dog svare til undervisningens indhold.
Børne- og kulturudvalget kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte
tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere
eller til lokalets anvendelse i øvrigt og hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til
formålet passende lokale på egnen.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal opfylde følgende betingelser for at
opnå tilskud:









have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
have en bestyrelse,
være demokratisk opbygget,
bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
være hjemmehørende i tilskudskommunen,
have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
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Aktivitetstilskud
Aktivitetstilskud kan søges til foreningernes medlemmer under 25 år.
Foreninger, der har en sæson på mindst 7 måneder og mere end ugentlig aktivitet for det enkelte medlem
udløser faktor 8 pr. medlem under 25 år.
Ugentlig aktivitet for det enkelte medlem udløser faktor 6 pr. medlem under 25 år
Mindre end ugentlig aktivitet for det enkelte medlem udløser faktor 3 pr. medlem under 25 år.
Herefter foretages følgende beregning:
Aktivitetstilskudspuljen
Antal medlemmer x faktor

= tilskud pr. point.

Samvirker kan opgøre deres aktivitet afdelingsvis, således at et medlem, der deltager i f.eks. både
bordtennis og gymnastik tæller begge steder.
Foreninger med en kortere sæson vil få reduceret tilskuddet forholdsmæssigt.
Et medlem er først tilskudsberettiget efter at have været aktivt medlem i foreningen i mindst 3 måneder.

Færgetilskud
Færgetilskud ydes til børn og unge under 25 år. Færgetilskud er et beløb, der tildeles på baggrund af
foreningens færgeudgifter i forbindelse med deltagelse i stævner, mesterskaber og turneringskampe.
Foreningen skal indsende dokumentation for afholdte udgifter. Tilskuddet udgør max et beløb svarende til
færgens ø-bizz pris. Ved behov for kørsel med trailer kan der søges tilskud til hele billetprisen
Evt. overskydende beløb i puljen tilgår folkeoplysningsudvalgets beløbsramme.

Leder-, instruktør – og bestyrelsesuddannelse
Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til leder-, instruktør og bestyrelsesuddannelse.
Der ydes kun tilskud til transport i Danmark.
Tilskuddet beregnes ud fra billigste offentlige transport.
Kurset skal udbydes via et anerkendt dansk forbund/forening.
Den afsatte beløbsramme fordeles mellem ansøgerne i forhold afholdte udgifter for det foregående
kalenderår.
Der kan udbetales aconto beløb i årets løb (max. 75 % af den forventede udgift).
Det er en betingelse for at modtage tilskud fra folkeoplysningsudvalget, at mulige tilskud fra anden side er
hjemtaget.

11

Lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt
lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, til aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til lovens
§ 25 og § 26.
Foreninger og tilskudsmodtagere skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Begrænsninger
Folkeoplysningsudvalget kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan
anvises et egnet offentligt lokale.
Ved nye ansøgninger forstås:





fra nye foreninger
om nye lokaler
om udvidelse af timetal
om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende
behov.

Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter til





egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et
eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for
kommunalbestyrelsen, eller
nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye
lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan dog, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, dispensere fra dette.
Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale kan
anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over
aktiviteten. Der skal være plads rekvisitter og udstyr, og foreningen skal have mulighed for at sætte sit præg
på lokalet. Lokalets størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold.
Godkendt i Fanø Byråd den 13.01.2003
Redigering godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 11.02.2016 og Børne- og kulturudvalget den
24.02.2016.
Redigering godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 23.11.2017.
Seneste redigering godkendt i folkeoplysningsudvalget den 21.11.2019 og Børne- og kulturudvalget den 18.
december 2019.
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