
 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 

 
Den 17. august 2022 Kl. 17:00 - Dagsorden 

I Rødovrehallen, møde 1 

 

Mødedeltagere 
 

 

Formand 

Lene Due (A) 

 
Medlemmer 

Pia Hess Larsen (A) 

Martin Rosenkrantz (F) 

John Kalo (M) – Gigtskolen 

Ole Gjøl (M) - AOF 

Henning Elmelund (M) – AOF 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub 

Preben Riel (M) – B77 Bordtennis 

Rasmus Mellerup (M) – Rødovre- og Omegns 

Gymnastikforening 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1 
Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske 

forening 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer 

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

Vagn Kjærgaard (T) – Seniorrådet 

Muhamed Halili (T) - Integrationsrådet 

 

 

Der var afbud fra 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub, sag 41-46 

Ole Gjøl (M) - AOF, sag 41-46 

Rasmus Mellerup (M) – Rødovre- og Omegns 

Gymnastikforening, sag 41-46 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer, sag 

41-46 

Preben Riel (M) – B77 Bordtennis, sag 41-46 

Pia Hess Larsen (A), sag 45 

Martin Rosenkrantz (F), sag 45 

Formand Lene Due (A), sag 45 
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Åben dagsorden 

41. Meddelelser 
Beslutningskompetence: KFU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Orientering om Rødovredagen 

2. Indvielse af Rullehockeyhallen 

3. Møde omkring nye fordelingsregler for haller og gymnastiksale. 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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42. Nye retningslinjer på aftenskoleområdet 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at revidere dele af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning i Rødovre Kommune. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at en forøgelse af deltagerantallet fra syv til otte ved undervisning af handicappede godkendes, 

2. at en flad tilskudstakst til særlige grupper (PEAO-tilskud) drøftes, 

3. at et tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for studerende drøftes samt 

4. at en ny bestemmelse i §18, hvor hjemmehørende aftenskoler efter ansøgning kan opnå tilskud 

til administrationslokaler, godkendes. 

 
Beslutning 

Sagen udskydes til næste møde i Folkeoplysningsudvalget den 20.09.2022. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Kommunes nuværende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning blev 

godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015. Retningslinjerne beskriver Rødovre Kommunes 

tilskud til den folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven. 

Siden godkendelsen i 2015 har retningslinjerne løbende været drøftet blandt kommunens aftenskoler, 

Rødovre Aftenskolers Samråd og Folkeoplysningsudvalget, herunder bl.a. til en temadag i februar 2020. 

På baggrund af de løbende drøftelser foreslår Børne- og Kulturforvaltningen nu at revidere 

retningslinjerne med følgende ændringer: 

§5 Beregning af tilskud 

Ved undervisning af handicappede må der på nuværende tidspunkt maksimalt være syv deltagere på 

hvert hold. Efter ønske fra aftenskolerne foreslås det, at deltagerantallet hæves til syv deltagere. 

Det vurderes, at det øgede antal deltagere på handicapholdene ikke vil have indflydelse på kvaliteten af 

undervisningen, da man i andre kommuner, herunder bl.a. i Brøndby Kommune, har gode erfaringer 

med at være otte deltagere på handicapholdene. 

Ændringen har samtidig ikke indflydelse på Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme, men vil gøre det 

økonomisk billigere for aftenskolerne at drive handicapholdene. Dette skal ses i forlængelse af, at 

aftenskolernes økonomi generelt er udfordret, hvilket ikke er blevet mindre efter COVID-19. 

§15 Nedsættelse af egenbetaling for særlige grupper (PEAO-tilskud) 

Rødovre Kommune yder tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, personer over 60 

uden arbejde og personer på overgangsydelse til deltagelse i undervisning og foredrag (PEAO-tilskud). 

Formålet er at gøre det økonomisk tilgængeligt for denne gruppe at deltage i folkeoplysende 

undervisning. Den nuværende takst for nedsættelse af deltagergebyr ser således ud: 

Almen undervisning: 10 kr. pr. lektion 

Motion og bevægelse: 13,5 kr. pr. lektion 

Handicapundervisning: 10 kr. pr. lektion 

Instrumentalundervisning: 10 kr. pr. lektion 
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Foredrag: 25 kr. pr. foredrag 

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås det at indføre en flad tilskudstakst uanset undervisningsform 

samt at PEAOS-tilskuddet fremadrettet kommer til at inkludere studerende og tilskuddet til 60 årige 

uden arbejde fjernes. 

Begrundelsen for den flade takst er, at den vil lette administrationsarbejdet for både aftenskolerne og 

forvaltningen ved ansøgning og afregning af tilskud, som på nuværende tidspunkt både er besværlig og 

tidskrævende. Forslaget om at inkludere studerende bunder i ønsket om at gøre aftenskolerne mere 

attraktive for denne målgruppe. 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet to modeller vedrørende PEAOS-tilskuddet, hvor den ene 

vil forhøje udgifterne, mens den anden vil være udgiftsneutral. Disse er således: 

Forhøjet tilskudsmodel: 

Almen undervisning: 13,5 kr. pr. lektion 

Motion og bevægelse: 13,5 kr. pr. lektion 

Handicapundervisning: 13,5 kr. pr. lektion 

Instrumentalundervisning: 13,5 kr. pr. lektion 

Foredrag: 25 kr. pr. foredrag 

En forhøjet, flad tilskudstakst på 13,5 kr. pr. lektion uanset undervisningsform vil øge udgifterne til 

PEAOS-tilskuddet med ca. 115.000 kroner om året. Dette er beregnet ud fra aftenskolernes ansøgte 

beløb i 2022 samt en forventning om 5.000 undervisningslektioner for studerende. Aftenskolerne 

vurderer, at en højere støtte vil medføre, at flere pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og 

studerende i Rødovre vil gå til aftenskoleundervisning, da deltagergebyret for disse målgrupper vil blive 

lavere. 

Udgiftsneutral tilskudsmodel: 

Almen undervisning: 11 kr. pr. lektion 

Motion og bevægelse: 11 kr. pr. lektion 

Handicapundervisning: 11 kr. pr. lektion 

Instrumentalundervisning: 11 kr. pr. lektion 

Foredrag: 25 kr. pr. foredrag 

En flad tilskudstakst på 11 kr. pr. lektion vil være udgiftsneutral og dermed ikke have indflydelse på 

Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme. Dette er beregnet ud fra aftenskolernes ansøgte beløb i 2022 

samt en forventning om 5.000 undervisningslektioner for studerende. En udgiftsneutral takst vil 

umiddelbart ikke føre til, at flere pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende i 

Rødovre vil gå til aftenskoleundervisning, da deltagergebyret for disse målgrupper vil forblive det 

samme. 

En tilskudstakst på 11 kr. pr. lektion kan samtidig have indflydelse på de aftenskoler, der førhen har haft 

mange deltagere på motions- og bevægelseshold, da den nuværende tilskudsmodel giver 13,5 kr. pr. 

lektion til denne undervisningsform. 

§17. Tilskud til lokaler 

Folkeoplysningslovens §23, stk. 1 giver ikke direkte hjemmel til, at kommunen yder lokaletilskud til 

aftenskolers administrationslokaler. Rødovre Kommune har dog haft praksis for at yde tilskud til AOF 

Rødovre og FOF Brøndby-Rødovre på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne, da tilskuddet 

understøtter et sagligt kommunalt formål. 

Det fremgår ikke af retningslinjerne, at aftenskolerne kan opnå tilskud til administrationslokaler, idet der 

i ht. §17 alene gives ”tilskud til leje af lokaler til undervisningsformål”. 
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Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der fortsat skal kunne gives tilskud til administrationslokaler, 

og at retningslinjerne ajourføres i overensstemmelse med den hidtidige praksis dog med krav om, at 

ansøger skal være hjemmehørende i Rødovre Kommune, at aftenskolens administrationslokaler 

geografisk er placeret i Rødovre Kommune, og at mindst halvdelen af undervisningsaktiviteterne foregår 

i Rødovre Kommune. Begrundelsen for disse forudsætninger er, at tilskuddet til administrationslokaler 

så vidt muligt skal komme Rødovreborgere til gode. 

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse, §18, hvor tilskuddet og kriterierne for at kunne opnå 

tilskud præciseres: 

§18 Tilskud til administrationslokaler 

Der kan efter ansøgning gives tilskud til aftenskolers administrationslokaler. Tilskuddet dækker op til 

75% af den faktiske lejeudgift, dog maksimalt 100.000 kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at 

ansøger har hjemsted i Rødovre Kommune, at aftenskolens administrationslokaler geografisk er placeret 

i Rødovre Kommune, og at mindst 50% af aftenskolens undervisningsaktivitet finder sted i Rødovre 

Kommune. 

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet 

offentlig lokale. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 

En forhøjet tilskudstakst på 13,5 kr. pr. lektion vil øge udgifterne til PEAOS med ca. 115.000 kr. om 

året. 

En tilskudstakst på 11 kr. pr. lektion vil være udgiftsneutral for Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme. 

Det skal nævnes, at en forhøjet tilskudstakst til PEAOS vil påvirke størrelsen af Folkeoplysningsudvalgets 

andre tilskud og puljer. 

Den foreslåede model for tilskud til administrationslokaler vil ikke påvirke Folkeoplysningsudvalgets 

ramme. 

 
Tidsplan 

Det foreslås, at de nye retningslinjer træder i kraft fra den 1. januar 2023. 

 
 

Bilag 
1. Retningslinier pr. 25. august 2015 
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43. "Reklameordningens 15%´s pulje" - 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient 

ansøger om tilskud i forbindelse med fire 

spilleres deltagelse i Powerchair Hockey 

World Championship 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud i 

forbindelse med fire spilleres deltagelse i Powerchair Hockey World Championship i Schweiz. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 10.060 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud på 20.000 

kr. i forbindelse med fire spilleres deltagelse med landsholdet i Powerchair Hockey World 

Championship, som foregår i Schweiz i dagene 7. - 15. august 2022. 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient har fået udtaget 4 spillere, som skal repræsentere Danmark til 

VM 2022. 

Der søges om tilskud til: 

Antal spillere: 4 

Antal ledere: 0 

Antal overnatninger: 9 

Tilskud efter gældende regler: 

Fortæring: 85 kr. x 4 spillere x 9 overnatninger = 3.060 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 4 spillere x 9 overnatninger = 5.400 kr. 

Transport: 400 kr. x 4 spillere = 1.600 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 10.060 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 
Økonomiske konsekvenser 

10.060 kr. 
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Tidsplan 

August 2022. 

 

Bilag 
1. G.I.F. Orient - ansøgning IPCH WC 2022 
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44. "Reklameordningens 15% pulje" - 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub 

ansøger om tilskud i forbindelse 

med deltagelse i Kadet VM 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 38.100 

kr. i forbindelse med deltagelse i Kadet VM. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 3.315 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i Kadet VM 2022, 

som foregår i Sofia, Bulgarien i dagene 28. juli - 31. juli 2022. 

Antal deltagere: 2 

Antal ledere: 1 

Antal overnatninger: 3 (har søgt til 4) 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på indtil 3.315 kr., som fremkommer således: 

Fortæring: 3 pers. x 3 overnatninger x 85 kr. = 765 kr. 

Overnatning: 3 pers. x 3 overnatninger x 150 kr. = 1.350 kr. 

Transport: 3 pers. x 400 kr. = 1.200 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 3.315 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

"Reklameordningen 15%´s pulje". 

 
Økonomiske konsekvenser 

3.315 kr. 

 
Tidsplan 

Juli 2022. 

 
 

Bilag 
1. Hwarang Taekwondo Klub - VM Kadet - ansøgning 
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45. Folkeoplysningsudvalget - Budget 2023 ff 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Orientering om budgetforslag 2023 ff, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget: 

Folkeoplysningsudvalget udtrykker forståelse for, at kommunen skal spare, men er bekymrede for 

effekten af besparelsen på Folkeoplysningsudvalgets ramme, da Rødovre vokser og behovet for midler 

derfor bliver større og ikke mindre. 

 
Sagsfremstilling 

I henhold til tidsplan for budgetprocessen er budgetforslaget lagt ud på kommunens hjemmeside til alle 

interesserede. 

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, 

samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet. 

Herefter fremlægges budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen 

findes en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige 

overblikstabeller over budgettet. 

Til brug for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af budgetforslaget for hele Kultur- og 

Fritidsområdet. 

Budgettet for folkeoplysning 2023 ff er på 9.819.226 kr. Beløbet dækker over en almindelig pris- og 

lønfremskrivning samt at der for 2023 er lagt en besparelse på 300.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets 

ramme. 

Til orientering for det nye udvalg kan det oplyses, at budgettet for 2019 blev løftet med 1 mio. kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Styrelseslovens §37 - 40 og lov om støtte til Folkeoplysningsudvalget. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 
Tidsplan 

Budgetforslag 2023 - Kultur- og Fritidsområdet. 

 
 

Bilag 
1. Budget 2023 - Kultur-og Fritidsudvalgets område 
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46. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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