
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 20. september 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 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer, sag 

47-53 

Muhamed Halili (T) - Integrationsrådet, sag 47-53 
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Åben dagsorden 

47. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Orientering om afholdt workshop vedrørende nyt halfordelingssystem for haller og 

gymnastiksale 

2. Rødovredagen 2022 

3. Indvielse af rullehockeybanen 

4. Rødovre Gymnasium 

 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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48. Folkeoplysende Voksenundervisning – 

Retningslinjer for tilskud til administrationslokaler 
Beslutningskompetence: KFU 

 

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

voksenundervisning i Rødovre Kommune. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

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

administrationslokaler, godkendes. 

 

Beslutning 
Godkendt med tilføjelse om, at det samlede mulige beløb til administrationsstøtte er på 100.000 kr. 

(med P/L regulering fremadrettet). Udvalget opfordrer Rødovre Aftenskolers Samråd til at drøfte og 

evt. fremsende en justeret model, såfremt de kan opnå fælles enighed. 

 

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 ændring: 

§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 en 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”. 

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 
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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 

offentligt lokale. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
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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49. Folkeoplysende Voksenundervisning – 

Ændring af deltagerantallet ved 

undervisning af handicappede 
Beslutningskompetence: KFU 

 

Sagens kerne 
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at forøge deltagerantallet fra syv til otte ved undervisning af 

handicappede. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

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

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

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 ændring: 

§ 5. Beregning af tilskud (handicappede) 

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 otte 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. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ændringen i antallet af deltagere på handicapholdene vil ikke påvirke Folkeoplysningsudvalgets samlede 

ramme. 
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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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50. Folkeoplysende Voksenundervisning – Ændring 

af takster til særlige grupper, samt indførsel af 

tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for 

studerende 
Beslutningskompetence: KFU 

 

Sagens kerne 
Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at ændre tilskudstaksten til en flad takst på 12,50 kr. pr. lektion 

uanset undervisningsform. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler desuden, at et tilskud til nedsættelse 

af deltagerbetalingen for studerende godkendes. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at en flad tilskudstakst på 12,50 kr. pr. lektion til særlige grupper (PEAO-tilskud) godkendes 

samt 

2. at et tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for studerende godkendes. 

 

Beslutning 
Der anbefales en flad takst på 11 kr., samt at fastholde 25 kr. til foredrag. Såfremt forslaget ikke er 

udgiftsneutralt, vender forvaltningen tilbage. Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for studerende 

anbefales. 

 

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 ændring: 

§ 15. Nedsættelse af egenbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige m.v. 

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

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

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

undervisning. 

Nuværende takst: 

Almen undervisning: 10 kr. pr. lektion 

Motion og bevægelse: 13,50 kr. pr. lektion 

Handicapundervisning: 10 kr. pr. lektion 

Instrumentalundervisning: 10 kr. pr. lektion 

Foredrag: 25 kr. pr. foredrag 

Foreslået takst: 
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Med udgangspunkt i ovenstående foreslås det at indføre en flad tilskudstakst på 12,50 kr. pr. lektion 

uanset undervisningsform, samt at PEAOS-tilskuddet fremadrettet kommer til at inkludere studerende, 

og at tilskuddet til 60-årige uden arbejde fjernes. 

Begrundelse for den flade takst er, at den vil lette administrationsarbejdet for både aftenskoler og 

forvaltningen ved ansøgning og afregning af tilskud, hvilket 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. 

En flad tilskudstakst på 12,50 kr. pr. lektion uanset undervisningsform vil øge udgifterne til PEAOS med 

ca. 60.000 kr. om året. Dette er beregnet ud fra aftenskolernes ansøgte beløb i 2022 samt en 

forventning om 5.000 undervisningslektioner for studerende. 

Det bemærkes, at aftenskolerne selv har ytret ønske om at hæve taksten til 13,50 kr. pr. lektion, 

hvormed udgifterne stiger til 115.000 kr. Udvalget kan også vælge at beslutte en flad takst, der er 

udgiftsneutral, hvormed taksten bliver 11 kr. pr. lektion. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Udgiften på ca. 60.000 kr. årligt forslås dækket via nedsættelse af taksten til lokaletilskud for foreninger 

fra 80 % til 75 % - svarende til den støtte, som aftenskolerne får i lokaletilskud. Ændringen skal dog 

endeligt godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

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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51. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre 

Floorball Club ansøger om tilskud til fire 

spilleres deltagelse i landholdskampe i 

Naumburg, Tyskland 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 10.800 kr. i 

forbindelse med fire spilleres deltagelse i landholdskampe i Naumburg, Tyskland. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 4.420 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 10.800 kr. i 

forbindelse med fire spilleres deltagelse i landholdskampe i Naumburg, Tyskland, i dagene 1. - 4. 

september 2022. Ansøgningen er rettidigt modtaget. 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på indtil 4.420 kr., som fremkommer således: 

Antal spillere: 4 

Antal overnatninger: 3 

Spillested: Naumburg, Tyskland 

Fortæring: 4 personer x 3 døgn x 85 kr. = 1.020 kr. 

Overnatning: 4 personer x 3 overnatninger x 150 kr. = 1.800 kr. 

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

Underskudsgaranti i alt = 4.420 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
4.420 kr. 

 

Tidsplan 
September 2022. 
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Bilag 
1. Ansøgning RFC-U19 landsholdsamling 
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52. Ny godkendt forening - Rødovre Basket Red Rabbits 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Ny godkendt forening - Rødovre Basket Red Rabbits. 

 

Indstilling 
Børne -og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Følgende forening er blevet godkendt som en folkeoplysende forening: 

Rødovre Basket Red Rabbits 

Foreningens formål: 

At udbrede kendskabet til basketball for alle børn, unge og voksne i Rødovre Kommune, samt at få en 

masse børn, unge og voksne i Rødovre Kommune til at mærke glæden og fællesskabet ved at spille 

basketball. 

Foreningen er godkendt som låne- og tilskudsberettiget. 

Medlemmer under 25 år: Pt. ingen medlemmer under 25 år, da foreningen er under opstart - 

opstartsdato 7. september 2022. 

Medlemmer over 25 år: Ingen. 

Medlemmer bosiddende i Rødovre Kommune: Pt. ingen, men formanden har bopæl i Rødovre 

Kommune. 

Foreningen er dannet med hjælp fra BørneBasketFonden og foreningskonsulenten i Rødovre Kommune. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 

Tidsplan 
2022 og frem. 
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53. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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