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Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018
Baggrund
Med nærværende kompetenceplan fastlægges kompetencefordelingen for fritids- og
folkeoplysningsområdet efter oprettelse af nyt Fritids- og folkeoplysningsudvalg
(17.4-udvalg jf. styrelsesloven) og efter flytning af fritidsområdet samlet set til Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget.
Med kompetenceplanen er der indarbejdet kompetencefordeling efter ændring af
Folkeoplysningsloven i 2016, hvor der, som en indsats mod foreninger, som
modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, blev indført skærpelser og præciseringer vedr. anvisning af
lokaler, tilsyn, offentliggørelse af regnskaber. Præciseringer har primært
administrative konsekvenser og delegationen af kompetencerne er derfor tilføjet i
nærværende kompetenceplan.
Der gøres opmærksom på, at folkeoplysningsområdet er et forholdsvist præcist
lovreguleret område, mens fritidsområdet incl. tilskud til selvejende haller og støtte til
eliteiniativer ikke lovreguleret på samme måde. Der er derfor forskelle i
detaljeringsgraden på kompetenceplanerne pga. forskelle i graden af lovregulering
af områderne.
Overordnet kompetence- og rollefordeling
Kompetenceplanen er desuden opbygget så den afspejler rollefordelingen mellem
de politiske niveauer, hvor udgangspunktet er følgende fordeling af
beslutningskompetence.
Byråd:
 Politikker
 Overordnet budget
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
 Budget
 Rammer og serviceniveau for drift af kommunale haller og idrætsanlæg.
 Rammer for tilskud til selvejende haller.
 Politikforberedelse og godkendelse af rammer og retningslinjer for
folkeoplysende aktiviteter.
 Politikforberedelse og godkendelse af rammer for eliteinitiativer og -tilskud.
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Fritids- og Folkeoplysningsudvalget:
 Forberede og udarbejde forslag til politikker indenfor fritidsområdet med
fokus på eliteinitiativer og folkeoplysende aktiviteter.
 Udvikling af aktiviteter, partnerskaber og nye tiltag på fritids- og
folkeoplysningsområdet,
 Udvikling, tilpasning og udmøntning af rammer og retningslinjer for tilskud.
 Dialog og samarbejde med frivillige foreninger, eliteklubber m.fl. for at
fremme et varieret fritidsområde i kommunen.
Administrationen:
 Godkendelse af foreninger i henhold til folkeoplysningsloven.
 Tilsyn og afgørelse vedr. udbetaling af tilskud indenfor godkendte rammer og
retningslinjer.
 Anvisning af lokaler indenfor godkendte rammer og retningslinjer.
 Procedurer vedr. ansøgningsfrister og udbetalinger.
Detaljeret kompetenceplan:
Kompetence:
I = Forbereder og indstiller
B = Beslutter
O = Orienteres
Organisatorisk niveau:
BY = Byråd
BFU = Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
FF = Fritids- og folkeoplysningsudvalget (17.4-udvalg)
Adm. = administrationen
Fritidsområdet – haller og idrætsanlæg:
Lovgrundlag:
Kompetence
Fastlæggelse af økonomisk ramme til haller
og idrætsanlæg både selvejende og
kommunale.
Fastlæggelse af haltilskudsmodel for tilskud
til selvejende haller.
Procedurer vedr. udbetaling af tilskud
indenfor haltilskudsmodellen.
Afvigelser vedr. regnskaber fra selvejende
haller med betydning for tilskudsudbetaling.
Fastlæggelse af serviceniveau i kommunale
haller og idrætsanlæg.
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Aftaler vedr. udmøntning af serviceniveau i
kommunale haller og idrætsanlæg, fx
forpagtningsaftaler, samarbejdsaftaler vedr.
fordeling af haltimer, lokaleanvisning og lign.
indenfor fastlagt serviceniveau.
Fritidsområdet – eliteidræt:
Lovgrundlag:
Kompetence
Beslutning vedr. elitepolitik (om politikken
skal være der og proces for revision af
politikken, hvis den opretholdes).
Godkendelse af elitepolitik (hvis den
opretholdes).
Kriterier for og godkendelse af tilskud under
elitepolitikken – udmøntning af godkendt
politik.
Nye initiativer og partnerskaber med
økonomisk konsekvens.
Nye initiativer og partnerskaber uden
økonomisk konsekvens.
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Folkeoplysningsområdet – overordnede forhold vedr. budget, organisering og
fastlæggelse af rammer og retningslinjer:
Lovgrundlag
Kompetence
BY
BFU
Folkeoplysnings- Godkendelse af folkeoplysningspolitik med
B
I
loven § 2, 34 og
rammerne for, at børn, unge og voksne kan
35.
etablere og tage del i den frie
folkeoplysende virksomhed.
Folkeoplysnings- Budget med årlig beløbsramme til den
B
loven § 6-1 og
folkeoplysende voksenundervisning, det
35.
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
en udviklingspulje.
(FF har lovbestemt høringsret)
Folkeoplysnings- Udmøntning og beslutning vedrørende
loven § 6-2
målretning af fastlagt beløbsramme.
Folkeoplysnings- Godkendelse af retningslinjer og rammer
B
loven § 33 og 35. samt beslutning om alle forhold inden for
loven, der ikke er henlagt til anden
myndighed – med økonomiske
konsekvenser udover fastlagt beløbsramme.
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Folkeoplysningslovens § 35-2
Folkeoplysningsloven § 40-2

Nedsætte et udvalg med repræsentation for
den virksomhed, der kan få tilskud efter
lovens kap. 3
Beslutning om diæter m.v. til § 35, stk. 2udvalgets medlemmer samt beslutning om
vederlag til § 35, stk. 2-udvalgets formand.
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Folkeoplysningsområdet – regulering af tilskud til den folkeoplysende
voksenundervisning
Lovgrundlag
Kompetence
BY
BFU
Folkeoplysnings- Beslutninger vedr. afgrænsning og
loven § 7 og 8.
målretning af tilskud samt deltagerkreds,
herunder supplerende tilskud til
handicappede.
Folkeoplysnings- Rammer og retningslinjer for lokal
B
loven § 11 og 33- tilskudsmodel.
4.
Folkeoplysnings- Ansøgningsprocedurer, udbetalinger og
loven § 10 og 43, opkrævningerne indenfor godkendte
dog undtaget 43- retningslinjer.
6.
Folkeoplysnings- Beslutning om, at personer uden dansk cprloven § 43-6
nummer kan indgå i tilskudsberegningen.
Folkeoplysningsområdet – regulering af tilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde
Lovgrundlag
Kompetence
BY
BFU
Folkeoplysnings- Beslutninger vedr. afgrænsning og
loven § 14.
målretning af tilskud samt deltagerkreds,
herunder supplerende tilskud til
handicappede
Folkeoplysnings- Rammer og retningslinjer for lokal
B
loven § 16-1, 19- tilskudsmodel og beslutning om tilskud til
1 og 33-4.
aktiviteter for personer over 25 år.
Folkeoplysnings- Ansøgningsprocedurer, udbetalinger og
loven § 18.
opkrævningerne.
Folkeoplysnings- Beslutning om særlige tilskud til
loven § 19-3
partnerskaber om løsning af konkrete
opgaver.
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Folkeoplysningsområdet – lokaleanvisning
Lovgrundlag
Kompetence
Folkeoplysnings- Godkendelse af rammer for anvisning af
loven § 21 og 33- lokaler og udendørsanlæg
4.
Folkeoplysningsloven § 16-2 og
21.
Folkeoplysningsloven § 22-4 og
22-5.

Folkeoplysningsloven § 25 og 334.
Folkeoplysningsloven § 25 og 334.
Folkeoplysningsloven § 23-1, 232 og 25-2.
Folkeoplysningsloven § 28.
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Anvisning af lokaler og udendørsanlæg
indenfor godkendte rammer.
Beslutning om opkrævning af gebyr ved
anviste lokaler m.v.
(Takstblad i fbm. budget)

Folkeoplysningsområdet - Lokaletilskud
Lovgrundlag
Kompetence
Folkeoplysnings- Regler om lokaletilskud til den
loven § 23-1, 23- folkeoplysende voksenundervisning
2 og 33-4.
Folkeoplysningsloven § 24-1, 242 og 26-1, 26-2,
26-3.

BY

Nedsættelse af lokaletilskud og nedsættelse
af tilskudsberettigede driftsudgifter, hvis
udgiften ikke står i et rimeligt forhold til
anvendelsen af lokalet eller i forhold til
normalt niveau for passende lokale.
Særlig nedsættelse af tilskuddet til lejede
lokaler.
Regler om lokaletilskud til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde incl. 25 årsregel og incl. beslutning om lokaletilskud i
nye haller m.v..
Beslutning om ikke at yde lokaletilskud, hvis
det medfører væsentlige merudgifter.
Undladelse af at yde lokaletilskud, hvis der
kan anvises et lokale.
Regler om ansøgning og udbetaling af
lokaletilskud (tidsfrister og lign.)
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Folkeoplysningsområdet – Administrative forhold og praksis i fht.
afgrænsninger, godkendelser, regnskab og tilsyn
Lovgrundlag
Kompetence
BY
Folkeoplysnings- Afgørelse vedr. afgrænsning mellem lovens
loven § 5-1 og 5- to foreningstyper, foreningsgodkendelse,
8.
indsendelse af foreningsberetning
Folkeoplysningsloven § 5-6.
Folkeoplysningsloven § 5-7.
Folkeoplysningsloven § 29-3 og
29-4.

Folkeoplysningsloven § 30.
Folkeoplysningsloven § 30, 33-5
og 33-6.

Folkeoplysningsloven § 32 og 337.

Fravigelse af inhabilitetsregler for
foreningers bestyrelser.
Tilskud til en forening, der ikke er
hjemmehørende i kommunen.
Fastsættelse af regnskabsperiode og frist for
regnskabsaflæggelse, herunder formkrav til
regnskabsaflæggelse og revision samt
procedure vedr. offentliggørelse af regnskab
og indberetning til skat ved afslag på lokaler.
Krav om tilbagebetaling eller modregning i
kommende års tilskud i henhold til
godkendte retningslinjer.
Indhentning af alle nødvendige oplysninger
hos foreninger og stop for tilskud, hvis en
forening ikke overholder lovens
tilskudsbetingelser, incl. stop for tilskud og
lokaleanvisning, hvis en forening ikke
afleverer erklæring om børneattester.
Beslutning om ikke at yde tilskud og anvise
lokaler, hvis en forening ikke overholder
fastsatte regler, incl. undlade at yde tilskud
og anvise lokaler, hvis en forening ikke
indhenter børneattester.
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