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Side 3 

1 (Åben) Orientering om opgaveudvalget Det internationale i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03989 

 

Resumé 

Orientering om opgaveudvalget Det internationale i Gentofte, på Folkeoplysningsudvalgets møde 
den 20. august 2019. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har nedsat opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. Opgaveudvalget 
ønsker at udforske, hvordan de internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye 
vinkler og løsninger konkret såvel som strategisk i Gentofte Kommune. Perspektiverne kan blandt 
andet medvirke til at gøre det mere attraktivt for udenlandske borgere og internationale 
virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet i Gentofte. 
 
Opgaveudvalget har til opgave at  
 

 komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan 
bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte Kommune – 
fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i kommunen.  
 

 undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er, for at udenlandske og danske borgere 
kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Endvidere ønskes 
at opgaveudvalget udarbejder løsninger og aktiviteter, der kan imødegå disse barrierer og 
muligheder. 

 
Opgaveudvalget har haft de to første møder og fundet frem til 3 fokusområder, som vil blive 
kvalificeret yderligere på opgaveudvalgets sidste to møder: 
 

 Vi vil styrke gentofteborgeren som en international borger 

 Vi vil bygge bro mellem det internationale miljø og det danske 

 Vi vil kommunikere det internationale i Gentofte  
 
Arbejdet i opgaveudvalget begyndte i april 2019 og afsluttes i 4. kvartal af 2019.  
Kontaktpersoner for opgaveudvalget er Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-
Olsen og konsulent Nana Høyer Svendsen. 
 

Læs mere på www.gentofte.dk/internationaltgentofte  
 

Indstilling 

Tværgående funktioner indstiller 
 

Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Det-internationale-i-Gentofte?alias=internationaltgentofte


 

Side 4 

Taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03816 

 

Resumé 

Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2018 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer 
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2.  
 
I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 65.418 kr. 
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning. Se bilag 
3.  
 
Vurdering 
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
og debatarrangementer 2018 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2018 
godkendes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
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Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab undervisning 2018 (3063973 - EMN-2019-03816) 

2. Regnskab debat 2018 (3063974 - EMN-2019-03816) 

3. Resultatopgørelse undervisning og debat 2018 (3063992 - EMN-2019-03816) 

 
 

3 (Åben) Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03818 

 

Resumé 

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2018 for 
oplysningsforbundene. 

 
Baggrund 

Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.  
 
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Dog med det forbehold, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, 
samt at den fornødne dokumentation er til stede hos aftenskolerne. 
 
Vurdering 
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2018 
opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At lokaletilskudsregnskabet for år 2018 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab lokaler 2018 (3064034 - EMN-2019-03818) 
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4 (Åben) PEAS-regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03819 

 

Resumé 

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2018, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag.  

 
Baggrund 

I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte et tilskud på 
25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2018. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab PEAS 2018 (3064645 - EMN-2019-03819) 

 
 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00854 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 

Orientering om Aktiv Sommer 2019 
 
I dette års Aktiv Sommer deltog der 1.944 børn fordelt over 44 forskellige aktiviteter. 
 
Alle aktiviteter forløb godt i alle ugerne (uge 27, 28 og 32) 
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Vi skal i særdeleshed nævne vores fodboldskole for piger, der blev arrangeret af GVI med 
deltagelse af 67 friske piger. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
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