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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
1  Åbent         Indhentning af handicaperklæringer for aftenskoler 
 
058025-2011 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune, Børn Unge og Fritid er blevet gjort opmærksom på en sag i Københavns 
Kommune, hvor der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation i form af handicaperklæringer fra 
deltagerne. Gentofte Kommune har derfor rettet henvendelse til aftenskolerne med henblik på at 
sikre sig, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning i forbindelse med modtagelsen af tilskud til handicapundervisning. 

 
Baggrund 

I Gentofte Kommune stilles der de samme betingelser i relation til tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning som i Københavns Kommune. Disse betingelser er beskrevet i Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
Af betingelserne fremgår det bl.a. , at "I forbindelse med undervisningsdeltagernes handicap i 
relation til et konkret emne, skal der i foreningen - til revisors brug - foreligge en erklæring med 
deltagernes navne og underskrift. Bilag 11 anvendes til dette formål".  

For at sikre at aftenskolerne har fulgt ovennævnte retningslinjer i forbindelse med modtagelsen af 
tilskud til handicapundervisning, har Gentofte Kommune, Børn, Unge og Fritid anmodet 
aftenskolerne om at indsende erklæringerne for årene 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010. Fristen 
udløber torsdag den 8. december.  
De to største tilskudsmodtagere FOF Gentofte og HOF Gentofte er anmodet om at indsende 
erklæringer for 150 deltagere pr. tilskudsår. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vil umiddelbart efter fristens udløb gennemgå tilskudsgrundlaget for 
aftenskolerne. Der vil på mødet blive omdelt et notat, der i hovedtræk beskriver konklusionen af 
dette arbejde. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning 
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_______________________ 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
2  Åbent         Fordeling af lokaler 2011-2012 
 
057963-2011 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget ønskede på mødet den 25. oktober, et overblik over fordeling af lokaler 

på det folkeoplysende område i Gentofte Kommune. Nedenstående er en gennemgang heraf.  

 
Baggrund 

Jfr. folkeoplysningsloven fordeles kommunens lokaler efter en klar prioritering. Aktiviteter i 
forbindelse med skolens egne børn har 1. prioritet, handicappede børn og voksne har 2. prioritet 
mens børn og unge (foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år) har 3. prioritet. Voksne 
(oplysningsforbund/aftenskoler) står som nummer 4. i rækken, derefter følger foreninger og 
firmaidræt med kun få deltagere under 25 år og til slut kommer voksenundervisning og firmaidræt 
med ingen deltagere under 25 år.  

Fordeling af tider i haller, sale og øvrige kommunale lokaler sker én gang årligt. Haludvalget, med 
Leder af Kildeskovshallen som sekretær, fordeler haltider primært til idrætsforeningerne, mens 
Børn, Unge og Fritid fordeler tider på skoler og i øvrige kommunale lokaler til oplysningsforbund 
samt øvrige foreninger. Fordelingerne koordineres i øvrigt mellem de to parter således, at 
kapaciteten samlet set udnyttes bedst muligt.  

Skemaet i bilag 1 viser, en optælling af timefordelingen i sæsonen 2011-2012 fordelt på 
idrætsforeninger, oplysningsforbund og øvrige foreninger. For fordeling til idrætsforeninger 
opgøres antallet af timer til rådighed, antallet af timer ansøgt, samt antallet af timer fordelt. Antallet 
af timer til rådighed er ikke opgjort for den øvrige fordeling, da denne primært dækker skoler, hvor 
det ikke giver mening med en sammentælling af klasselokaler mv., ligesom det vil være umuligt at 
finde et præcist antal af lokaler til rådighed. 

 
Vurdering 

Brugerne ønsker primært lokaler i tidsrummene 9 til 13 og 16 til 20. Det skaber et pres på de 
kommunale lokaler i disse tidsrum. Foreningerne søger primært tider mellem kl. 16 og 20, mens 
det er oplysningsforbundene der ønsker tider i dagstimerne mellem kl. 9 og 13. I de sene 
aftentimer er lokalerne sværere at besætte.  

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen om fordeling af lokaler tages til efterretning. 

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1, Fordeling af tider i sæsonen 2011-2012 
 Bilag 2, Overordnede principper for fordeling af idrætstid i anlæg 
 Bilag 3, Årshjul for Haludvalgets fordeling 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
3  Åbent         Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra I. C Gentofte 
 
027091-2011 
 
 
Resumé 

I.C. Gentofte søger udviklingspuljen, idræt og motion om 24.000 kr. til etablering af et old boys 
hold. 

I forbindelse med åbningen af den nye ishal har klubben, på grund af øget tid på isen, fået 
mulighed for at tilbyde ishockeysporten til nye målgrupper. Klubben ønsker at etablere et old boys 
hold, som henvender sig til nye spillere og til forældre til klubbens ungdomsspillere.  

Midlerne fra udviklingspuljen skal dække omkostninger til udstyr og trænerløn.  
 
Baggrund 

Der er i 2011 afsat 235.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag.  

Der gives ikke tilskud, hvis den konkrete ansøgte aktivitet i forvejen er støtte med kommunale 
tilskud. Der ydes højest 30.000 kr. pr. år pr. projekt.  

Der er 25.000 kr. tilbage i puljen.  

 
Vurdering 
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Et af indsatsområderne i kommunens idræts- og bevægelsespolitik er at skabe øget mulighed for 
begynderidræt for alle aldre i idrætsforeningerne. I.C. Gentoftes etablering af et old boys hold for 
nye spillere er et godt eksempel på dette.  

 
Indstilling 
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At I.C. Gentoftes ansøgning imødekommes. 
 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Udviklingspulje ICG old boys 1_12_2011 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
4  Åbent         aftenskole.nu 
 
058161-2011 
 
 
Resumé 

Aftenskoleportalen aftenskole.nu ønsker at samle landets aftenskoletilbud på ét site for bl.a. at 
gøre det lettere for borgerne at finde den rette aktivitet. 24 kommuner har allerede tilsluttet sig 
portalen, og nu ønsker også aftenskolerne i Gentofte, at kommunen tilslutter sig dette samarbejde.  

 
Baggrund 

aftenskole.nu er en fælles portal for aftenskolerne, som er blevet til i et samarbejde mellem 
aftenskoleområderne og kommunerne i Aalborg og Odense. Formålet er at gøre det lettere for den 
enkelte borger, at finde lige præcis det kursus der har størst interesse. Det er samtidig tanken, at 
den bedst mulige servicering af borgerne, er med til at understøtte aftenskolerne som et 
betydningsfuldt og tidssvarende element i udviklingen af danskernes samlede kompetencer.  

Projektet har mødt stor imødekommenhed fra aftenskoler og landsforbund. Alle parter har været 
meget åbne overfor projektet og har bidraget til udviklingen. Det er ønsket, at aftenskole.nu, i de 
kommende år, vil blive et vigtigt instrument for borgerne til at blive klogere på det der interesserer 
den enkelte. 24 kommuner er i dag tilsluttet samarbejdet. 

Aftenskolerne i Gentofte ser ligeledes fordele i at kommunen tilslutter sig denne fælles portal, bl.a. 
for at give borgerne et bedre overblik over aftenskolernes mange tilbud.  
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For Gentofte Kommune vil en tilslutning til aftenskole.nu koste kr. 34.640 for etableringen, og 
herefter kr. 10.904 årligt for drift og serverhosting, samt udvikling og markedsføring. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at en tilslutning til aftenskole.nu vil være med til at synliggøre 
aftenskolernes tilbud for borgerne i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At Gentofte Kommune tilslutter sig aftenskoleportalen aftenskole.nu, gældende fra 2012 

2. At finansieringen til etablering sker fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning 2012 

3. At finansiering til drift, hosting, udvikling og markedsføring sker fra den samlede ramme for 
tilskud til undervisning under folkeoplysende voksenundervisning. 

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 aftenskole.nu, bilag 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
5  Åbent         Oplysningsforbundenes regnskab for undervisningstilskud 2010 
 
043440-2011 
 
 
Resumé 

Punktet blev udsat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2011, idet Gentofte 
Kommune, Børn, Unge og Fritid siden hen er blevet gjort opmærksom på en sag i Københavns 
Kommune, hvor der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation i form af handicaperklæringer fra 
deltagerne. Gentofte Kommune har derfor rettet henvendelse til aftenskolerne med henblik på at 
sikre sig, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning i forbindelse med modtagelsen af tilskud til handicapundervisning.  
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Fristen for indsendelsen af handicaperklæringer for år 2006 - 2010 er torsdag den 8. december 
2011. Der vil på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011 blive omdelt et notat, der 
i hovedtræk beskriver konklusionen af dette arbejde. 

 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene, herunder afstemt regnskabsdata med kommunens økonomisystem. Det har 
ikke givet anledning til bemærkninger og på den baggrund forelægges 
undervisningstilskudsregnskabet for år 2010 til godkendelse. Dog med det forbehold, 
at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, herunder at der foreligger 
tilstrækkelig dokumentation for modtagelsen af handicaptilskud år 2006 - 2010. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til debatarrangementer og undervisning har Børn, Unge og 
Fritid sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter i 2010. På den baggrund er mer- eller 
mindreudgifterne for hvert oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 %) og 
debatarrangementer (10 %), jvf. vedlagte to bilag. 

For tilskudsåret 2010 er de samlede resultater følgende: 

Undervisning (90 %) 

Mindreudgifter                     857.556,71 kr. 
Fratrukket merudgifter          13.659,80 kr. 
= Nettomindreudgifter         843.896,91 kr.  

 

Debatarrangementer (10 %) 

Merudgifter                           65.838,00 kr. 
Fratrukket mindreudgifter   30.449,50 kr. 
= Nettomerudgifter              35.388,50 kr.   

I henhold til Kulturelt udvalgs vedtagelse af den 30. november 1995 samt gældende retningslinjer 
for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af mindreudgifterne. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at det samlede tilskudsregnskab for undervisning år 
2010 opfylder kravene, jvf. gældende retningslinjer for tilskud. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 
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Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ovenstående regnskab for tilskud til undervisning år 2010 godkendes med ovenstående 
forbehold. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2011 

Udsat til næste Folkeoplysningsudvalgsmøde.  

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 regnskab 10 pct 2010 
 regnskab for undervisning 2010 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
6  Åbent         Oplysningsforbundenes lokaletilskudsregnskab år 2010 
 
043636-2011 
 
 
Resumé 

Punktet blev udsat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2011, idet Gentofte 
Kommune, Børn, Unge og Fritid siden hen er blevet gjort opmærksom på en sag i Københavns 
Kommune, hvor der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation i form af handicaperklæringer fra 
deltagerne. Gentofte Kommune har derfor rettet henvendelse til aftenskolerne med henblik på at 
sikre sig, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning i forbindelse med modtagelsen af tilskud til handicapundervisning.  

Fristen for indsendelsen af handicaperklæringer for år 2006 - 2010 er torsdag den 8. december 
2011. Der vil på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011 blive omdelt et notat, der 
i hovedtræk beskriver konklusionen af dette arbejde. 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi forelægger lokaletilskudsregnskabet for oplysningsforbundene 
til godkendelse, dog med det forbehold, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes 
retningslinjer for tilskud, herunder at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for modtagelsen af 
handicaptilskud år 2006 - 2010. 

 
Baggrund 
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Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt Gentofte Kommunes økonomisystem. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at regnskaberne er i overensstemmelse med 
Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At lokaletilskudsregnskabet for år 2010 godkendes med ovenstående forbehold. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2011 

Udsat til næste Folkeoplysningsudvalgsmøde.  

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 endeligt lokaletilskudsregnskab år 2010 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
7  Åbent         De budgetterede fordelingstal for undervisningstilskud år 2012 
 
043440-2011 
 
 
Resumé 

Punktet blev udsat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2011, idet Gentofte 
Kommune, Børn, Unge og Fritid siden hen er blevet gjort opmærksom på en sag i Københavns 
Kommune, hvor der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation i form af handicaperklæringer fra 
deltagerne. Gentofte Kommune har derfor rettet henvendelse til aftenskolerne med henblik på at 
sikre sig, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning i forbindelse med modtagelsen af tilskud til handicapundervisning.  
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Fristen for indsendelsen af handicaperklæringer for år 2006 - 2010 er torsdag den 8. december 
2011. Der vil på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011 blive omdelt et notat, der 
i hovedtræk beskriver konklusionen af dette arbejde. 

Oplysningsforbundenes fordelingstal for lokaletilskud i år 2012 samt forhåndstilsagn om 
ydelsesdækning for brug af kommunale lokaler forelægges til godkendelse, dog med det forbehold, 
at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, herunder at der foreligger 
tilstrækkelig dokumentation for modtagelsen af handicaptilskud år 2006 - 2010. 

 
Baggrund 

Fordelingstallene er baseret på den faktiske udbetalte lærer- og lederløn, jvf. regnskabet år 2010. 

Fordelingstallene er beregnet efter fordelingsbrøkerne: 

Almen undervisning 1/3 

Instrumentalundervisning 5/7 

Handicapundervisning 7/9 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid  samt Økonomi vurderer, at de budgetterede fordelingstal til undervisning år 
2012 i vedlagte bilag opfylder kravene, jvf. Folkeoplysningslovens § 11, stk. 4 m.fl. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med ansøgning om tilskud for år 
2012 med ovenstående forbehold. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2011 

Udsat til næste Folkeoplysningsudvalgsmøde.  

 
 
 
_______________________ 
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Bilag 
 Fordelingstal for undervisning 2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
8  Åbent         Fordelingstal for lokaletilskud år 2012 
 
043636-2011 
 
 
Resumé 

Punktet blev udsat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2011, idet Gentofte 
Kommune, Børn, Unge og Fritid siden hen er blevet gjort opmærksom på en sag i Københavns 
Kommune, hvor der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation i form af handicaperklæringer fra 
deltagerne. Gentofte Kommune har derfor rettet henvendelse til aftenskolerne med henblik på at 
sikre sig, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning i forbindelse med modtagelsen af tilskud til handicapundervisning.  

Fristen for indsendelsen af handicaperklæringer for år 2006 - 2010 er torsdag den 8. december 
2011. Der vil på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011 blive omdelt et notat, der 
i hovedtræk beskriver konklusionen af dette arbejde. 

 

Oplysningsforbundenes fordelingstal for lokaletilskud i år 2012 samt forhåndstilsagn om 
ydelsesdækning for brug af kommunale lokaler forelægges til godkendelse, dog med det forbehold, 
at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, herunder at der foreligger 
tilstrækkelig dokumentation for modtagelsen af handicaptilskud år 2006 - 2010. 

 
Baggrund 

Fem oplysningsforbund har søgt om lokaletilskud for år 2012 på i alt 3.959.930 kr. inkl. moms. 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 2 afholder kommunen eventuelle udgifter til lys, 
varme og rengøring ved benyttelse af lokaler m.v., som tilhører kommunen. Tre oplysningsforbund 
har søgt om ydelsesdækning for i alt 733.100 kr. inkl. moms for lys, varme og rengøring i regionale 
og kommunale lokaler. 

På baggrund af de indkomne lokaletilskudsansøgninger og de faktiske afholdte lokaleudgifter i 
2010, er der udarbejdet forslag til fordelingstal for lokaletilskud år 2012. Det budgetterede 
lokaletilskud for år 2012 kan efter vedtagelsen udmeldes med fradrag af lovbundne udgifter til 
ydelsesdækning. 

 
Vurdering 
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Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at fordelingstallene for lokaletilskud for år 2012 
opfylder kravene, Jvf. Folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender fordelingstal for lokaletilskud, forhåndstilsagn samt ydelsesdækning for år 
2012 med ovenstående forbehold. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2011 

Udsat til næste Folkeoplysningsudvalgsmøde.  

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 fordelingstal 2012 lokaletilskud 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
9  Åbent         Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget 2012 
 
003095-2011 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget afholder møder hver anden måned. 
Alle møder starter klokken 17. 

Børn, Unge og Fritid foreslår, at møderne i 2012 afholdes som følger:  

 Tirsdag den 21. februar  
 Tirsdag den 24. april  
 Tirsdag den 19. Juni  
 Tirsdag den 21. august  
 Tirsdag den 30. oktober  
 Tirsdag den 11. december  
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At de foreslåede datoer vedtages. 

 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011 
 
10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
003093-2011 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 


