Oversigt over farvekoder
Overskrift
Angiver ensartet ændring i to forskellige afsnit
Konsekvensændring ift. ændring af folkeoplysningsloven
Angiver ændring af delegation som følge af lovændringen
Øvrige forslag til ændring af retningslinierne

TIDLIGERE RETNINGSLINIER

FORSLAG TIL REVIDEREDE RETNINGSLINIER
1.5 BESTYRELSENS ANSVAR

1.1

-

At afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det
omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har
direkte kontakt med børn under 15 år.

1.8 TILBAGEBETALING OG UDELUKKELSE FRA TILSKUD
1.2

Kultur- og Fritidsudvalget kan udelukke en forening fra tilskud, kræve
tilbagebetaling af tilskud eller nægte offentlige lokaler i en nærmere
fastsat periode, hvis:
a) Foreningen ikke benytter bevilget tilskud efter de fastsatte regler
b) Foreningen ikke indsender regnskab og tilskudsafregning
c) Foreningen ikke overholder ordensregler i tildelte offentlige
lokaler

Folkeoplysningsudvalget kan udelukke en forening fra tilskud, kræve
tilbagebetaling af tilskud eller nægte offentlige lokaler i en nærmere
fastsat periode, hvis:
a) Foreningen ikke benytter bevilget tilskud efter de fastsatte
regler
b) Foreningen ikke indsender regnskab og tilskudsafregning
c) Foreningen ikke overholder ordensregler i tildelte offentlige

d) Foreningen på anden måde tilsidesætter
Folkeoplysningsudvalgets afgørelser

1.9 KLAGEVEJLEDNING
1.3

lokaler
d) Foreningen på anden måde tilsidesætter
Folkeoplysningsudvalgets afgørelser

UDGÅR

Klager over Folkeoplysningsudvalgets afgørelser skal indsendes senest 4 Udgår.
uger efter at afgørelsen er modtaget.
Når Folkeoplysningsudvalget har modtaget klagen, kan udvalget – på
baggrund af klagen – foretage en fornyet behandling af sagen. Hvis
Folkeoplysningsudvalget fastholder sin afgørelse, bliver sagen sendt
videre til kultur- og fritidsborgmesterens sekretariat.
Det er kultur- og fritidsborgmesteren, der afgør klager over
Folkeoplysningsudvalgets afgørelser, og kultur- og fritidsborgmesterens
sekretariat, der forbereder sagerne for kultur- og fritidsborgmesteren.

1.4

1.5

2.4.3 TILSKUD TIL LÆRER- OG LEDERLØN

2.4.3 GRUNDTILSKUD

2.9.1 HVILKE GRUPPER KAN DER SØGES TILSKUD TIL

2.9.1 HVILKE GRUPPER KAN DER SØGES TILSKUD TIL

Der ydes tilskud til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige grupper –
det såkaldte PEA-tilskud. PEA-tilskuddets størrelse fastsættes af Kulturog Fritidsudvalget.

Der ydes tilskud til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige grupper
– det såkaldte PEA-tilskud. PEA-tilskuddets størrelse fastsættes af
Folkeoplysningsudvalget.

Hvornår ydes der tilskud:
Der ydes tilskud ved alle former for undervisning bortset fra
debatskabende aktiviteter og foredrag, med mindre der er både honorar
og deltagerbetaling.

Hvornår ydes der tilskud:
Der ydes tilskud ved alle former for undervisning. Der ydes også
tilskud ved foredrag, såfremt der er både honorar og deltagerbetaling.
Der ydes ikke tilskud i forbindelse med debatskabende aktiviteter.

2.12 UNDERVISNING I SAMARBEJDE MED INSTITUTIONER
1.6

a) Åbenhedskriteriet skal være opfyldt, medmindre
Folkeoplysningsudvalget senest 2 måneder før kursusstart har
godkendt en ansøgning fra foreningen om dispensation

2.12 UNDERVISNING I SAMARBEJDE MED INSTITUTIONER
a) Åbenhedskriteriet skal være opfyldt, medmindre
Folkeoplysningsudvalget senest en måned før kursusstart har
godkendt en ansøgning fra foreningen om dispensation

2.13 OG 4.7 DISPENSATION FRA DELTAGERBETALING OG
ÅBENHED

1.7

Det er en forudsætning for at kunne modtage tilskud, at der er knyttet
deltagerbetaling til undervisningen/aktiviteten. Der kan dog søges
dispensation fra dette, hvis aftenskolen/foreningen søger at nå særligt
udsatte målgrupper.
Det er ligeledes en forudsætning, at undervisningen/aktiviteten er
åben. Hvis målet er at introducere nye grupper til de folkeoplysende
aktiviteter, kan der dog søges dispensation fra åbenhedskriteriet.
Dispensationen kan højst gives for den samme person på ét hold i
højst et år.

2.16.1 DRIFTSTILSKUD TIL LOKALER
1.8

1.9

2.16.1 DRIFTSTILSKUD TIL LOKALER

Kultur- og Fritidsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen på
Folkeoplysningsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen på
tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den faktiske tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den
aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse.
faktiske aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse.

2.16.3 OG 4.3.3 FORHOLD MELLEM LEJER OG UDLEJER

2.16.3 OG 4.3.3 FORHOLD MELLEM LEJER OG UDLEJER

Kultur- og Fritidsudvalget kan give dispensation, hvis det kan
sandsynliggøres, at lejemålet er af uvæsentligt omfang. Sammen med
ansøgningen om dispensation, skal der indsendes en redegørelse for
ovenstående personsammenfald.

Folkeoplysningsudvalget kan give dispensation, hvis det kan
sandsynliggøres, at lejemålet er af uvæsentligt omfang. Sammen med
ansøgningen om dispensation, skal der indsendes en redegørelse for
ovenstående personsammenfald.

2.18.1 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE

2.18.1 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter frist for aflevering af
tilskudsregnskab og virksomhedsregnskab samt revisionsprotokol.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter frist for aflevering af
tilskudsregnskab og virksomhedsregnskab samt revisionsprotokol.

2.18.2 OG 4.7.2 MANGELFULD ELLER FOR SEN

2.18.2 OG 4.7.2 MANGELFULD ELLER FOR SEN

TILSKUDSREGNSKABSAFLÆGGELSE

TILSKUDSREGNSKABSAFLÆGGELSE

Kultur- Fritidsudvalget beslutter rammerne for reduktion af tilskud ved
for sent fremsendt eller mangelfuldt regnskab.

Folkeoplysningsudvalget beslutter rammerne for reduktion af tilskud
ved for sent fremsendt eller mangelfuldt regnskab.

-

3.2.1 AFGRÆNSNING AF ANSØGERE

-

Foreninger, hvis hovedformål er hobbybetonet, fagligt,
sygdomsbekæmpende, varetagelse af patientinteresser, afholdelse af
religiøse handlinger og ceremonier, service eller fester og andet
socialt samvær, hvor aktiviteterne er uden videre formål, anses ikke
som folkeoplysende i Københavns Kommune.

4.1.3 ANSØGE SOM NY FORENING

4.1.3 ANSØGE SOM NY FORENING

En forening betragtes som ny, når den ikke har modtaget støtte til
folkeoplysning inden for de to seneste år.

En forening betragtes som ny, når den ikke har modtaget støtte til
folkeoplysning inden for de to seneste kalenderår.

4.2.2 TIMETILSKUD

4.2.2 TIMETILSKUD

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter årligt timetilskud til
holdorganiserede aktiviteter, hvor mindst halvdelen af deltagerne er
under 20 år.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter årligt timetilskud til
holdorganiserede aktiviteter, hvor mindst halvdelen af deltagerne er
under 20 år.

4.3.1 OM DRIFTSTILSKUD

4.3.1 OM DRIFTSTILSKUD

1.15

Kultur- og Fritidsudvalget kan afvise at give nyt eller øget driftstilskud
til haller.

Folkeoplysningsudvalget kan afvise at give nyt eller øget
driftstilskud til haller.

1.16

Kultur- og Fritidsudvalget kan afvise at give driftstilskud til nye lokaler

Folkeoplysningsudvalget kan afvise at give driftstilskud til nye

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.17

eller nye lejemål, der indebærer væsentlige merudgifter for Københavns
Kommune.

lokaler eller nye lejemål, der indebærer væsentlige merudgifter for
Københavns Kommune.

4.3.2 RETNINGSLINIER FOR DRIFTSTILSKUD

4.3.2 RETNINGSLINIER FOR DRIFTSTILSKUD

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter tilskuddet for

Folkeoplysningsudvalget fastsætter tilskuddet for



vedligeholdelse



vedligeholdelse



rengøring



rengøring



tilsyn



tilsyn

4.3.5 BEREGNING AF DRIFTSTILSKUDDET

4.3.5 BEREGNING AF DRIFTSTILSKUDDET

1.18

Kultur- og Fritidsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen af
Folkeoplysningsudvalget kan op- eller nedjustere størrelsen af
tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den faktiske tilskuddet i konkrete tilfælde, så det står i rimeligt forhold til den
aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse.
faktiske aktivitet, antallet af deltagere samt lokalets anvendelse.

1.19

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter det maksimale driftstilskud pr. år pr. Folkeoplysningsudvalget fastsætter det maksimale driftstilskud pr. år
medlem under 25.
pr. medlem under 25.

4.4 LEDERKURSER

4.4 LEDERKURSER

1.20

-

Der dækkes kun udgifter til forplejning under kursets afvikling – ikke
før og efter selve programmet.

1.21

Kultur- og Fritidsudvalget bevilger årligt midler til en pulje til
lederkurser.

Folkeoplysningsudvalget bevilger årligt midler til en pulje til
lederkurser.

1.22

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter det maksimale tilskud til
lederkurser pr. person.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter det maksimale tilskud til
lederkurser pr. person.

4.8 DOPINGKONTROL I IDRÆTSFORENINGER
1.23

Tilskud til idrætsforeninger, der ikke indfører og håndhæver regler
om dopingkontrol og -sanktioner, jvf. lov om fremme af dopingfri
idræt og regler udstedt medfør heraf, kan nedsættes eller bortfalde.

1.24

1.25

1.26

4.7.1 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE

4.7.1 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter tidsfristen for indsendelse af
regnskabsskema og årsregnskab.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter tidsfristen for indsendelse af
regnskabsskema og årsregnskab.

5.5 HVORDAN FORDELES TIDER PÅ FACILITETER?

5.5 HVORDAN FORDELES TIDER PÅ FACILITETER?

Offentlige institutioner

Offentlige institutioner

Ansøgninger fra offentlige institutioner prioriteres højt i dagtimerne.

Ansøgninger fra offentlige institutioner prioriteres højt i dagtimerne.

Efter kl. 16.00 prioriteres ungdomsskoleaktiviteter på samme måde som
foreningsaktiviteter.

Efter kl. 16.00 prioriteres institutionsaktiviteter på samme måde som
foreningsaktiviteter.

Prioritering efter målgruppe

Prioritering efter målgruppe

Ved anvisning af faciliteter prioriteres følgende grupper:

Ved anvisning af faciliteter prioriteres følgende grupper:

1. aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten stiller
særlige krav til faciliteten

1. aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten
stiller særlige krav til faciliteten

2. aktiviteter med børn og unge under 19 år

2. aktiviteter med børn og unge under 19 år

3. aktiviteter for unge mellem 19 – 25 år

3. aktiviteter for unge mellem 19 – 25 år

4. folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler)

4. folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler)

5. eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med
Team Copenhagen

5. eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med
Team Copenhagen

6. aktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge

6. aktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge

7. aktiviteter for voksne

7. aktiviteter for voksne

8. paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for
medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune

8. paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for
medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune
9. Foreninger og projekter der er støttet af Københavns
Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening.

1.27

7.2 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING

7.2 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING

-

Folkeoplysningsudvalget kan udpege en tilforordnet, der
repræsenterer de selvorganiserede aktiviteter. Funktionsperioden
besluttes i forbindelse med udpegningen.

7.4 REGLER OM FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS
VIRKSOMHED

1.28

-



Folkeoplysningsvalget udarbejder forslag til kommunens
folkeoplysningspolitik

-



Folkeoplysningsudvalget har hørings- og udtaleret vedrørende
kommunens budget på folkeoplysningsområdet.

