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1 (Åben) Orientering om revision af Folkeoplysningsloven
 
Sags ID: EMN-2017-00811

Resumé
Folketinget har revideret Folkeoplysningsloven, og ændringerne præsenteres for 
Folkeoplysningsudvalget. 

Baggrund
Folketinget vedtog i efteråret 2016 en ny revision af folkeoplysningsloven, som alle kommuner skal 
implementere.

Revisionen er sket på baggrund af TV2’s udsendelser om tilskud til koranskolers mv., hvor nogle 
foreningers formål angiveligt ikke levede op til folkeoplysningslovens krav til folkeoplysende 
foreningers demokratiske opbygning og virke samt lovens krav om, at der ikke må ske forkyndelse 
o.l.

Med revisionen af folkeoplysningsloven er der fastlagt yderligere krav til kommunerne om at føre 
tilsyn med de tilskud, der udbetales til folkeoplysende foreninger samt krav om, at regnskaberne 
for de foreninger, der modtager tilskud, skal offentliggøres.

KL har på kommunernes vegne bedt ministeriet om en vejledning, som nærmere fastlægger 
hvordan kravene til tilsyn, kontrol og offentliggørelse skal implementeres.

Folkeoplysningsloven havde således i forvejen krav om tilsyn med de udbetalte midler, og det 
ligger også i forvaltningsloven, at kommunerne er forpligtet til at sikre sig, at de midler, der 
administreres, bliver udbetalt på et korrekt grundlag. 

På dette grundlag fører fritidsafdelingen i Gentofte Kommune allerede i forvejen tilsyn i forbindelse 
med udbetalinger af tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, herunder udtages ca. 10 % af 
sagerne hvert år til revision efter en kvalificeret vurdering. 

Gentofte kommune fører, som det fremgik af orienteringen til Folkeoplysningsudvalget på mødet 
den 22.04.2015 om revisionspraksis i 4K-samarbejdet, en tættere og mere systematisk kontrol end 
de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Se bilag.

De nye regler om offentliggørelse af foreningernes regnskaber gælder med virkning fra 
foreningernes ansøgninger om tilskud i 2017, som kommunen vil modtage i de kommende 
måneder, og fritidsafdelingen afventer indtil videre, at der kommer nærmere vejledning fra 
ministeriet vedr. kravet om offentliggørelse.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer, at der ikke umiddelbart er folkeoplysende foreninger i Gentofte 
kommune, som giver anledning til mistanke om, at de kommunale tilskud anvendes til formål, som 
ikke harmonerer med folkeoplysningslovens formål og krav. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:
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At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Medlems og lokale tilskud i 4K (381843 - EMN-2015-11419)

2 (Åben) Udkast til Ny Idræts- og bevægelsespolitik, til høring i 
Folkeoplysningsudvalget
 
Sags ID: EMN-2017-00912

Resumé
Opgaveudvalget for en ny idræts- og bevægelsespolitik i Gentofte Kommune har siden juni 2016 
arbejdet med at udvikle en ny politik for idrætsområdet. Udkastet forelægges 
Folkeoplysningsudvalget til høring.

Baggrund
Siden 14. juni 2016 har opgaveudvalget for en ny idræts- og bevægelsespolitik arbejdet med at 
udvikle en ny politik for idrætsområdet. Udvalget har holdt fem møder, og der har været afholdt 10 
arbejdsgruppemøder med deltagelse af knap 100 borgere, indbudte eksperter, repræsentanter for 
idrætsorganisationerne, kommercielle idrætsaktører og embedsmænd. Udvalget er fremkommet 
med en vision og fem temaområder, som overordnet giver en retning for idræts- og 
bevægelsespolitikken. De fem områder er: ”Foreningsidræt”, ”Partnerskaber”, ”Talentudvikling og 
eliteidræt”, ”Faciliteter og byrum” samt ”Et mangfoldigt idrætsliv”.
Udkastet for en ny idræts- og bevægelsespolitik er vedlagt som bilag.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer at udkastet til en ny idræt- og bevægelsespolitik vil være et godt 
redskab til videreudvikling af idræt- og bevægelsesområdet i Gentofte Kommune.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken drøftes med henblik på et høringssvar

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Drøftet.
Folkeoplysningsudvalget finder, at forslaget til en ny idræts- og bevægelsespolitik er et 
godt og gennemarbejdet dokument. 

Bilag
1. Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik 2017 (1575114 - EMN-2017-00912)

3 (Åben) Orientering om medlemstilskud i Gentofte Kommune fra 2011-2015
 
Sags ID: EMN-2017-00915

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har bedt om en redegørelse for udviklingen af antallet af foreninger, 
antallet af medlemmer og størrelsen af medlemstilskud pr. medlem under 25 år i Gentofte 
Kommune for perioden 2006-2015.

Baggrund
Medlemstilskuddet og administrationstilskuddet er en rammebevilling bestemt af 
kommunalbestyrelsen. Den enkelte forening får et fast beløb i administrationstilskud for hvert 
medlem under 25 år. Administrationstilskuddet udgjorde i 2015 15 kr. pr medlem under 25 år. 
Medlemstilskuddet beregnes på baggrund af den samlede ramme, det totale antal medlemmer 
under 25 år samt den totalt indbetalte kontingent for medlemmer under 25 år. Da 
kontingentstørrelsen varierer fra klub til klub, kan det totale medlemstilskud til to klubber med det 
samme medlemsantal godt variere. Rammebeløbet er prisindeksreguleret.
En klub kan maksimalt modtage 750 kr. i medlemstilskud pr. medlem. 

Det egentlige antal af foreninger i Gentofte Kommune er ikke opgjort i perioden 2006-2015, da en 
del foreninger vælger ikke at ansøge om medlemstilskud. Således har Kultur, Unge og Fritid kun 
en opgørelse over antallet af foreninger, der har ansøgt om medlemstilskud i perioden. 

Nedenfor angives hhv. det antal foreninger, der ansøgte om støtte, antallet af medlemmer under 
25 år samt det beløb, der i gennemsnit er blevet tildelt pr. medlem under 25 år i perioden fra 2006-
2015.

Årstal Antal foreninger Antal medlemmer 
under 25 år

Gennemsnitlig støtte pr. 
medlem under 25 år i kr. 

2006 89 15.903 287
2007 89 16.146 298
2008 86 16.246 312
2009 89 16.973 319
2010 95 17.260 318
2011 88 17.828 321
2012 82 15.667 370
2013 78 15.733 371
2014 77 16.429 361
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2015 84 16.147 344

Rammebevillingen blev i forbindelse med besparelser på kommunens budget i 2015 reduceret 
med 400.000. Denne besparelse ændrede det gennemsnitlige beløb. Således ville et medlem 
under 25 år i 2015 uden besparelsen gennemsnitligt have fået 369 kr. Beløbet i 2015 blev pga. 
besparelsen reduceret til 344 kr.

Hvis man tager udgangspunkt i beløbet for 2006 og justerer for prisindeksreguleringen fra 
Danmarks Statistik, svarer det til at det gennemsnitlige beløb i 2016 skulle blive 345 kr. Da 
foreningerne endnu ikke har ansøgt om medlemstilskud, kendes det gennemsnitlige 
medlemstilskud for 2016 endnu ikke.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer at antallet af foreninger samt medlemmer, der ansøger om 
medlemstilskud varierer, men at det trods udsving ligger relativt stabilt omkring 85 foreninger og 
16.300 medlemmer. Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at medlemstilskuddet varierer over 
årene, men at udviklingen i medlemstilskuddet svarer til den almindelige prisudvikling i samfundet.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Bilag

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-01035

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Ingen meddelelser. 

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2017-01035 
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