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1. Orientering

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2017
Taget til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:
Administrationen orienterer om:

 Indvendig renovering af Hollænderhallen – renoveringen skulle 
have været færdig midt august, så hallen var klar til 
foreningernes sæsonstart. Leverandøren har ikke kunne 
overholde dette, men forsøger at blive færdig så hallen kan 
bruges fra 1. december. Halinspektøren gør hvad han kan, for at 
finde alternative steder indtil da til afholdelse af stævner mm.

 BEPU behandlende på møde den 15. august en sag om arealerne 
ved Madsens Krog samt mulighederne for bad- og 
omklædningsfaciliteter. BEPU besluttede, at administrationen 
igen skal gå i dialog med foreningerne omkring en 
helhedsløsning.

 Frivillig fredag afholdes fredag den 25. august. Der er god 
opbakning til arrangementet, men ikke så mange folkeoplysende 
foreninger som deltager.

 Inspirationsaften med fokus på udvikling og samarbejde mellem 
foreninger, frivillige og aktive medborgere og kommune afholdes 
mandag den 11. september kl. 18.00 – 20.30 på St. Magleby 
Skole. Administrationen har allerede modtaget nogle 
tilmeldinger.

 Kongelundsfortet i bevægelse holdes lørdag den 30. september, 
hvor der indtil videre er to foreninger der ønsker at deltage og 
vise hvad de kan. Administrationen opfordrer flere foreninger til 
at deltage.  
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2. Høring om budget 2018-2021

J.nr.: 18.15.00.S00
Sagsnr.: 17/2282

INDSTILLING:
Administrationen anbefaler at folkeoplysningsudvalget forholder sig til 
den kommende høringsproces for budget 2018-2021 og evt. udformer et 
høringssvar.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2017
Folkeoplysningsudvalget bemærker at der hverken er forslag om 
nedskæringer eller tilføjelse af midler til folkeoplysningsområdet. 
 
Der har i de sidste par år været en tilgang i antallet af medlemmer 
under 25 år og aktivitetstilskuddet fordeles derfor til flere. Samtidig er 
foreningerne blevet mere opmærksomme på muligheden for at søge 
folkeoplysningsudvalgets pulje, og nogle ansøgninger kan dermed ikke 
imødekommes. 
 
Udvalget besluttede på den baggrund at udforme et høringssvar. 

SAGSFREMSTILLING:
Dragør Kommunes budget for 2018 bliver endeligt vedtaget på 
kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017. Frem mod 
vedtagelsen har Dragør Kommune et fokus på borgerdialog omkring 
budgettet.
 
Materiale med budgetforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside 
torsdag den 17. august, og der er høringsperiode frem til d. 31. august 
2017.
 
Undervejs i høringsperioden afholdes der borgermøde den 22. august 
2017 hvor der kan stilles spørgsmål og gives kommentarer til 
budgetforslaget.
 
Uddybning af budgetprocessen
Forrige år besluttede kommunalbestyrelsen en ny proces for, hvordan 
Dragør Kommunes budget bliver vedtaget. Overskrifterne var og er, 
også i år, at budgetarbejdet starter tidligere, så der er et større rum for 
og tidligere element af borgerdialog.
 
Der er tre faser for dette: 
Fase 1: Første borgermøde (Allerede afholdt)
Frem mod budgettet bliver vedtaget i kommunalbestyrelsen, bliver der 
først afholdt et informationsmøde med bestyrelser og råd samt borgere 
den 21. marts om budget 2018 i kommunalbestyrelses-salen på 
rådhuset klokken 17.00–19.00.
 
Fase 2: Budgetforslag og høringsperiode (Her vi er nu)
På baggrund af kommunalbestyrelsens anvisninger udarbejder 
administrationen forslag til budgetudvidelser, budgetbesparelser mv. 
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Disse forslag til ændringer i budgettet bliver tilgængelige på kommunens 
hjemmeside den 17. august. Der gennemføres i forlængelse af dette en 
høringsperiode om budgetforslagene fra den 17.–31. august, hvor det er 
muligt at afgive skriftlige høringssvar.
Undervejs i høringsperioden afholdes 22. august endnu et borgermøde. 
Her kan man som borger spørge ind til og kommentere på de 
administrative forslag til budgetudvidelser og budgetbesparelser, der er 
offentliggjort 17. august.
 
Fase 3: Politiske forhandlinger og budgetvedtagelse
På baggrund af administrationens budgetforslag og borgernes 
høringssvar går politikerne for alvor i gang med budgetforhandlingerne i 
september, og den 19. september er der deadline for de politiske 
forhandlinger. Dragør Kommunes budget for 2018 bliver dog først 
endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 21. august 2017.
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3. Tilskudsregler for det folkeoplysende arbejde

J.nr.: 18.15.00.P21
Sagsnr.: 17/2285

INDSTILLING:
Administration anbefaler at Folkeoplysningsudvalget beslutter hvordan 
de vil arbejde med en videre drøftelse af tilskudsregler til det 
folkeoplysende arbejde.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2017
Folkeoplysningsudvalget drøfter de forskellige input ift. eksempelvis 
tilskud til medlemmer over 25 år, og evt. muligheder for at strukturer 
eller prioritere tilskuddene anderledes. 

Administrationen nævner den eksisterende udviklingspulje, som en 
mulighed for at arbejde med tilskud til nye initiativer og tiltag.
 
Udvalget beslutter at det for nuværende ikke ønsker at sætte gang i en 
større proces, og udsætter en mere indholdstung drøftelse af 
tilskudsreglerne til næste periode. Formentlig vil folkeoplysningsudvalg 
til den tid skulle se på Folkeoplysningspolitikken, og der kan muligvis 
skabes en sammenhæng mellem det arbejde, og et eventuelt videre 
arbejde med tilskudsreglerne.

SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 under 
punktet ”Tilskudsregler på folkeoplysningsområdet” på et senere møde 
at have en mere dybdegående drøftelse omkring eventuelle nye 
målgrupper for tilskud, støttemuligheder m.m.
 
Beslutningen kom på baggrund af input fra Dragør vandaktivitet, 
omkring støtte til medlemshvervning, manglende mulighed for tilskud til 
voksne medlemmer og øvrige måder foreningslivet modtager kommunal 
støtte på.
 
Emnet kan drøftes på dette møde, eller der kan evt. besluttes at der 
skal faciliteres en temadrøftelse på et kommende møde, eller nedsættes 
en arbejdsgruppe, der behandler emnet og vender tilbage til udvalget 
med deres overvejelser.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 21. august 2017.
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4. Eventuelt

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 21-08-2017
Intet at bemærke
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