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Lukkede dagsordenspunkter



Åbne dagsordenspunkter

15. Meddelelser

Beslutningskompetence
FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering

1. KL's dialogmøde - ny lov
2. Valg til FOU

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. november 2017 :

Dan Larsen (M) - AOF og Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet



16. Fordeling af rammen til Folkeoplysning for 2018

Sagens kerne
Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2018.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til fordelingen af rammen til folkeoplysning for 2018 godkendes

Beslutning
Sagen udsættes til decembermødet.
Svend Erik Pedersen forlod mødet efter behandling af dette 
punkt.
Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. november 2017 :

Dan Larsen (M) - AOF og Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
Retningslinjer for fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og tilskud til det frie
folkeoplysende foreningsarbejde blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. august 2015. 
Den samlede ramme for 2018 er på 8.247.772 kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen har ved fordelingen vægtet de enkelte områder således, at den er afstemt i
forhold til den godkendte fordeling for 2017. 
Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger til folkeoplysning for 2018,
gennemgået de enkelte ansøgninger fra de lokale foreninger og sammenholdt disse med de godkendte
retningslinjer.

På budgettet for 2018 er der samlet 8.247.772 kr. til rådighed. 

Samlede ramme for 2018 8.247.772 kr.
Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 - note 1  315.350 kr.
Lokaletilskud - jf. § 23, folkeoplysende voksenundervisning - note 2 612.180 kr.
Lokaletilskud foreninger - jf. §25, folkeoplysende foreningsarbejde -note 3 1.493.027 kr.
Initiativpuljen - § 6, stk. 3 - note 4 50.000 kr.
Folkeoplysende voksenundervisning - note 5 2.248.558 kr.
Tilskud til særlige grupper - note 6 632.213 kr.
Mellemkommunale betalinger
- betalinger til andre kommuner 400.000
- betalinger fra andre kommuner 100.000 300.000 kr.
Folkeoplysende foreningsarbejde - "Rødovreordningen" - note 7 2.257.428 kr.
Venskabsbyordningen - note 8 15.000 kr.
Pulje til ekstraordinært tilskud -  note 9 80.654 kr.
Rødovre Concert Band - note 10 174.800 kr.
Udstyr - note 11 A 20.000 kr.
Akutpulje  - note 11 B 27.562 kr.
Fælleskommunal handicapidrætspulje - note 12 21.000 kr.
Rest  0 kr.

Note 1 – Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2.:



På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2017 blev der til nærmere angivne formål jf.
folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, godkendt ansøgninger svarende til 315.350 kr. 
 
Note 2 – Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. § 23:
Tilskuddet dækker udgifter til leje af diverse lokaler, som aftenskolerne ikke kan få stillet til rådighed i Rødovre
Kommune. Da vi ikke har mulighed for at stille lokalerne til rådighed, er vi jf. § 23 forpligtet til at yde tilskud
med 75 % i forhold til den takst, som er fastlagt af undervisningsministeriet. Undtaget herfra er RKA´s og AOF´s
leje af Vestbad, hvor vi jf. samarbejdsaftale med Brøndby Kommune dækker med 100 %. Tilsvarende
forpligtigelse er der på edb-lokaler, som RKA og AOF har lejet til formålet.
 
Med virkning fra 1. januar 2009 blev det godkendt, at tilskud til Arbejdernes Oplysnings Forbund og Rødovre
Kulturelle Aftenskole fordeles med 50 % til hver. Dog kan tilskuddet maksimalt udgøre et beløb, svarende til
den indgåede lejekontrakt inkl. rengøring, lys, varme og vand m.v.
 
I rammefordelingen for 2018 er der afsat 235.200 kr., som jf. ovenstående, kan anvendes af de to aftenskoler til
dækning af deres administrationslokaler.
Til FOF Brøndby/Rødovre er der afsat 25.000 kr., som Rødovre Kommunes bidrag til medfinansiering af Brøndby
Kommunes udgift til dækning af administrationslokaler på adressen Nygårds Plads 7.
Se bilag 1 - Ansøgning om lokaletilskud 2018- Aftenskoler
 
Note 3 – Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, jf. § 25:
Tilskuddet dækker udgifter, som de respektive foreninger har i forbindelse med egne eller lejede lokaler/hytter
mv. jf. de gældende retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget august 2015. Lokaletilskudssatsen
er fastlagt til 80 % til folkeoplysende foreninger jf.§ 25 i Folkeoplysningsloven. Det har været nødvendigt at
reducere med yderligere 3% for at tilpasse til rammen. Dette gælder dog ikke Den Selvejende Institution
Foreningshuset, idet der her er tale om fuld dækning af et fast aftalt beløb og de er således kun nedsat med 3
% til en dækningsprocent på 97%. 
 
Følgende foreninger har ikke fået det ansøgte beløb:
Hwarang:
Har søgt til børnesikring af vinduerne, som ikke er almindelig vedligeholdelse. Opvarmning og belysning er tal
taget fra regnskab og fremkrevet
 
Rødovrespejdere:
Reduceret da de erfaringsmæssigt ikke bruger mere end 25.000 kr. årligt. Kan søge ekstraordinært tilskud hvis
behov.
 
FDF Islev:
Reduceret i beløb til hytteleje i henhold til erfaring
 
Hawerthi:
Har ansøgt om 40.000 kr. til lokaleleje i eksterne hytter, i forhold til tidligere erfaring bruger de ikke mere end
20.000 kr. Kan søge ekstraordinært tilskud ved behov.
 
De grønne Islev:
Kun reduceret lidt i ansøgt beløb til rengøring.
 
KFUM Rødovre:
Har ansøgt beløb reduceret i varme og rengøring i henhold til erfaringer. De har planer om at etablere
varmepumpe i hytten, på grund  af den meget dyre el-varme. Bevilget 15.000 kr. til hjælp til etableringen, som
dog kun udløses, hvis de opsætter varmepumperne i 2018.
 
De Grønne Rødovre:
Planlægger at skifte tagrender, har tilbud på 12.000 kr. De får tilskud med halvdelen - 6.000 kr. som udløses hvis
de får skiftet dem.
 
Dui Leg-og Virke Rødovre:



De er rykket til andet lokale hos AOF Rødovre. Der er fremsendt ny lejeaftale på brug af disse lokaler. Kultur- og
Fritidsområdet fandt de anførte beløb på 800 kr. pr. m2 årligt og 24.050 kr. i varme, el og rengøring for højt. Vi
har fået lejeaftalen vurderet af jurist i Kommunens ejendomsadministration, som vurderer den samlede
husleje bør være 435 kr. m2 / 21.700 kr. årligt og 10.300 kr. til varme, el og rengøring.
Lokaletilskuddet for 2018 er sat herefter.
Specifikation er vedlagt som bilag mrk. A
 
Note 4 – "Initiativ- og Udviklingspuljen" - en pulje til udviklingsarbejde:
I lov af 07.06.2011 forpligtes kommunerne jf. § 6 stk. 3 til at afsætte midler til udviklingsarbejde. Børne- og
Kulturforvaltningen har valgt at afsætte 50.000 kr. 
 
Note 5 – Folkeoplysende voksenundervisning:
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er fordelt efter de principper, som er indeholdt i de
retningslinjer, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. august 2015. 
Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales i rater med 75 % pr. 1. januar 2018 og 25% pr. 1.
juli 2018 jf. Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse af 13. november 2012.
Dækningsprocenten er sat til 84%.
Se bilag 2 - Udregningsmodel jf. retningslinjernes § 5
 
Regionalskoleordningen
I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er
hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af
egenbetalingen til pensionister mv.
Med virkning fra 1. januar 2006 har Københavns Kommune overtaget udbetalingen af tilskud til undervisning,
hvilket har medført en betydelig forenkling for den enkelte aftenskole og primærkommune.
Der afsættes ikke penge via rammen til undervisning men via ”Mellemkommunale betalinger”. 
Godkendte regionalskoler:

Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF   
Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA

Regionalskolerne vil fortsat kunne ansøge om tilskud til særlige grupper og få stillet gratis lokaler til rådighed jf.
de vedtagne regler herfor.
Tilrettelæggelsesformer:
 
Fordelingen af tilskud for henholdsvis 2017 og 2018 til de 4 tilrettelæggelsesformer er således:
Tilrettelæggelsesform  % - fordeling 2017 % - fordeling 2018
Undervisning og studiekredse  37,22 % 35,42 %
Undervisning af handicappede  43,64% 46,74 %
Instrumentalundervisning    8,93 %  8,72 %
Foredrag  10,21 %   9,11 %
 
Note 6 – tilskud til særlige grupper:

Pensionister
Arbejdsledige
Personer over 60 år uden arbejde

Personer på overgangsydelse kan deltage på maksimalt 2 hold, og modtage et tilskud på:
10,00 kr. pr. undervisningstime på almene hold, handicap hold og instrumentale hold
25,00 kr. pr. foredragstime
13,50 kr. pr. time til motions- og bevægelsesfag

Det skal bemærkes, at der i de gældende regler er anført, at såfremt det samlede forbrug overstiger de
meddelte bevillinger, vil den enkelte aftenskole få kompensation, idet merudgiften finansieres ved en
reduktion i tilskudsrammen til undervisning i det efterfølgende finansår. Tilsvarende vil et mindre forbrug blive
tilført tilskudsrammen, jf. i øvrigt retningslinjernes § 14.  
Der er ansøgt i henhold til egne regnskabstal for perioden 1.1. - 31.12. 2016. Kun AOF har ansøgt meget større
beløb end egne regnskabstal for 2016. AOF har ansøgt om 316.400 kr. mens tallet ifølge eget regnskab vil give
ansøgning til 2018 på 61.522 kr. Beløbet er tilrettet til det korrekte beløb på 61.522 kr. for 2018.
Se bilag 3 - Tilskud til særlige grupper jf. retningslinjernes § 15



 
Note 7 – Rødovreordningen – Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. § 15:
Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige foreningers ansøgninger og vurderet hver enkelt
ansøgning. Alle har stort set fået opfyldt deres ønsker.
Der er ingen nye foreninger. 
Følgende foreninger er blevet ”ramt” af, at man ikke kan få større persontilskud, end medlemmerne under 25
år har indbetalt i kontingent (fremhævet med rød på udregningsmodellen):  

Nakada Budo Rye
DUI Leg- og Virke, Islev afd.

DUI - Leg- og Virke, Rødovre afdelingen, har oplyst meget store tal i deres ansøgning. De er blevet bedt om at
dokumentere det anførte antal medlemmer (216 ialt og 133 under 25 år) særligt da 2016 var året, hvor intern
strid bevirkede, at ca 40 medlemmer meldte sig ud, og dannede Islev afdelingen. De har trods rykker, ikke
afleveret den ønskede dokumentation. Medlemstal er skønsmæssigt fastsat i sagsbehandlingen.
En forøgelse af medlemstallet af tilskudsberettigede medlemmer, har bevirket en forøgelse af budgettet til
fordeling af Rødovreordningen med 95.525 kr. i forhold til 2017.

Udregningsmodel er vedlagt som bilag mrk. D. 
 
Note 8 - Venskabsbyordningen:
På Venskabsbyordningen er der afsat 15.000 kr.
 
Note 9 - Pulje til ekstraordinære tilskud:
Puljen til ekstraordinære tilskud er sat til 80.654 kr., og kan i lighed med tidligere år, søges den 1. maj 2018 og
den 1. november 2018.
 
Note 10 - Rødovre Concert Band:
Beløbet er uændret i forhold til 2017.
 
Note 11 - Udstyrs- og akutpulje:
A.
Der afsættes 20.000 kr. til indkøb af udstyr, som kan anvendes i forbindelse med afvikling af kultur i byens rum,
julemarked, børnefestival, foreningsarrangementer m.v., således at alle parter for fremtiden kan spare på
lejeudgiften.
Puljen er uændret i forhold til 2017.
B.
Der afsættes 27.562 kr. til en ”Akut-pulje”, således at Børne- og Kulturforvaltningen kan anvende disse midler
til ekstraordinære engangsudgifter (gymnastikredskaber mv.) og til nye foreninger. Puljen er nedskrevet med
12.438 kr. i forhold til 2017. 
 
Note 12 - Fælleskommunal Handicapidrætspulje:
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2013 sag nr. 19, blev det vedtaget at tilslutte sig den
fælleskommunale idrætspulje - en pulje med det formål at medvirke til igangsættelse af idrætstilbud for særligt
ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. Udgiften til den fælleskommunale idrætspulje
udgør 50 øre pr. indbygger pr. år og beløbet tages fra rammen til folkeoplysning. Puljen er forhøjet med 1.000
kr. i forhold til 2017.
 
Generelt: 
Det skal bemærkes, at de enkelte foreningers ansøgninger vil blive medbragt til Folkeoplysningsudvalgets
møde, den 14. november 2017. Såfremt det enkelte medlem af Folkeoplysningsudvalget ønsker at se
ansøgningerne inden mødet, kan pågældende møde i Børne- og Kulturforvaltningen og gennemgå de enkelte
ansøgninger.
 

Lov- og plangrundlag
Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven



Økonomiske konsekvenser
Ingen

Tidsplan
2018

Bilag

Lokaletilskud aftenskoler
Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 2018
Tilskud til undervisning 2018
Tilskud til særlige grupper - 2018
Rødovreordningen 2018

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Lokaletilskud_aftenskoler.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_16_Bilag_2_Lokaletilskud_til_folkeoplysende_foreninger_2018.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_16_Bilag_3_Tilskud_til_undervisning_2018.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_16_Bilag_4_Tilskud_til_saerlige_grupper__2018.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_16_Bilag_5_Roedovreordningen_2018.pdf


 

17. Revision af tilskudsregler på folkeoplysningsområdet

Beslutningskompetence
FOU

Sagens kerne
Drøftelse af mulige tilskudsordninger til  handicappede indenfor den folkeoplysende virksomhed.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at sagen drøftes .

Beslutning
Drøftet.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. november 2017 :

Dan Larsen (M) - AOF og Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
På Folkeoplysningsudvalgets temaaften den 16. maj 2017 drøftede udvalget en række forskellige temaområder
og tilskudsregler indenfor den folkeoplysende virksomhed.
 
Efterfølgende har udvalget besluttet, at de enkelte temaområder skal drøftes løbende på
Folkeoplysningsudvalgets kommende møder.
 
Det første temaområdet som ønskes drøftet er handicapområdet og tilskud til handicappede indenfor den
folkeoplysende virksomhed.
 
I Rødovre Kommune har vi nedenstående regler vedrørende tilskud til handicappede.
 
Aftenskoler:
Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra
læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud, således at
lønsumstilskuddet udgør maximalt 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible
tilrettelæggelsesformer.
 
Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere.
 
Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et
hold max. være 10 deltagere, hvoraf højst halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres
lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med
handicap i relation til et konkret emne.
 
En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har
erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.
 
Foreninger:
Tilskud til medlemmer med handicap indenfor foreningsområdet ydes til alle uanset alder. Det vi sige, at der
ydes tilskud fra ”Rødovreordningen” til medlemmer over 25 år.
 



Til brug for drøftelserne har Børne- og Kulturforvaltningen rettet en henvendelse til alle kommuner indenfor
hovedstadsområdet og fået tilsendt deres tilskudsregler til handicappede indenfor foreningsområdet.

Lov- og plangrundlag
Rødovreordningen og retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag

Oversigt over tilskud til handicappede - andre kommuner

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Oversigt_over_tilskud_til_handicappede__andre_kommuner.pdf


 

18. Ansøgning om godkendelse som forening

Beslutningskompetence
FOU

Sagens kerne
Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at ansøgningen ikke godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. november 2017 :

Dan Larsen (M) - AOF og Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen IT-Face om godkendelse som forening.
 
Det fremgår af ansøgningen, at foreningens formål er: Sociale medier har givet socialister et uvurderligt aktiv i
samfundet. Unge mennesker er de flittigste brugere af digitale medier, møder frem i større antal.
 
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at foreningens aktiviteter er: "Kommunikation for både omfattende
tekniske telekommunikation, sociale aktive youtube og facebook blogger, konvertering af videoer til blandt
andet facebook sider samt gaming af spil".
 
På baggrund af ovenstående har Børne- og Kulturforvaltningen afholdt flere samtaler med ansøgere samt
anmodet om yderligere oplysninger om foreningens aktiviteter.
 
Som følge heraf har foreningen fremsendt forslag til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger. Af
vedtægten fremgår det, at foreningens formål er at tilbyde computer interesserde unge en mulighed for at
dyrke deres aktivitet i den digitale verden og udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage
medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
 
I den forbindelse kan det oplyses, at der endnu ikke er afholdt en stiftende generalforsamling.
 
I følge det fremsendte oplysningsskema for foreninger m.v. fremgår det, at ansøger er formand og kasserer og
et øvrigt bestyrelsesmedlem er uden fast bopæl.
 
Det er fra foreningen oplyst, at de ønsker at få stillet x-antal computere tilrådighed, øget software samt adgang
til diverse servere.
 
I den forbindelse kan det oplyses, at Rødovre Kommune ikke er i besiddelse af dette udstyr og software. I følge
foreningen anslås det, at anskaffelsen af software alene vil koste et sted mellem 25-30.000 kr.
 
Som følge af ovenstående er det Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at foreningen ikke kan godkendes
som en folkeoplysende forening med den begrundelse

at foreningen endnu ikke er stiftet,



at der ikke er sammenfald mellem formålet i selve ansøgningen og de fremsendte vedtægter,
at kommunen ikke kan stille egnede lokaler tilrådighed samt
at det ikke er muligt at finansiere anskaffelsen af computer og software m.m.

 
 

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Forventet etableringsomkostninger på 25.-30.000 kr. til software.
Dertil kommer anskaffelse af x-antal computere.

Tidsplan
Ingen.

Bilag

Ansøgning om godkendelse som forening

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/14-11-2017-�ben dagsorden-20171115100430/Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Ansoegning_om_godkendelse_som_forening.pdf


 

19. Diverse

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 14. november 2017 :

Dan Larsen (M) - AOF og Gurpaul Singh Rehal (T) - Integrationsrådet



 

Lukkede dagsordenspunkter
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