
Sagsnr.: 144.35J.301

Ændringsforslag til 
Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven (Demokratiforståelse og aktivt medborger-

skab, kommunal folkeoplysningspolitik, øget brugerinddragelse m.v.)

Af undervisningsministeren, tiltrådt af ………..

Til § 1

1) I det i nr. 23 foreslåede § 35, stk. 1, indsættes efter ”inddrages”: ”ved det i stk. 2 nævnte udvalg”.
[Oprettelse af udvalg]

2) Det i nr. 23 foreslåede § 35, stk. 2, affattes således: 
”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med 
repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge 
sine opgaver i henhold til denne lov.” 

[Oprettelse af udvalg]

3) I det i nr. 10 foreslåede § 8, stk. 3, indsættes efter ”jf. stk. 1”: ”og stk. 2”. 
[Teknisk præcisering]

4) I det i nr. 10 foreslåede § 8, stk. 4, indsættes efter ”beløbsrammen”: ”,jf. stk. 1 og 2,” og ”jf. stk. 1 og 
3” ændres til: ”jf. stk. 3”. 
[Teknisk præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2
Ved ændringsforslagene gøres det obligatorisk for kommunerne at oprette det udvalg, der er nævnt i 
den foreslåede § 35, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som minimum inddrage udvalget i alle sammen-
hænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af den 
kommunale folkeoplysningspolitik, det kommunale budget for og regler for tilskud til den folkeoply-
sende virksomhed i kommunen.

Herudover kan kommunalbestyrelsen henlægge sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven til ud-
valget. Der henvises herved til lovforslagets bemærkninger for så vidt angår udvalgets opgaver og orga-
nisering m.v.

Der sættes efter forslaget ikke den begrænsning for repræsentationen, at der skal være tale om repræ-
sentanter for virksomhed, der rent faktisk har fået tilskud. Repræsentation vil således kunne berettiges 
alene af det forhold, at der er tale om repræsentation for virksomhed, der er omfattet af folkeoplys-
ningslovens kapitel 3.

Ændringsforslaget medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til det anførte i det 
fremsatte lovforslag. 
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Til nr. 3 og 4
Ændringsforslagene er udtryk for en teknisk præcisering. Der er fortsat tale om en videreførelse af de 
gældende regler, jf. bemærkningerne til det fremsatte lovforslags § 1, nr. 10.


