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Folkeuniversitetsnævnets møde den 8. juni 2012
Folkeuniversitetsnævnet vedtog på sit junimøde en ny model for den fremtidige fordeling af det statslige
driftstilskud.
Som udgangspunkt arbejder modellen med et a-kontobeløb beløb til enhederne, baseret på et gennemsnit
af den enkelte enheds forbrug af driftstilskud de seneste 3 år. En eventuel ikke-anvendt del af den samlede
bevilling til driftstilskud dækker i første række driftstilskudsbehovet i de enheder, hvor a-kontobeløbet ikke
har dækket de faktiske udgifter.
Det ligger i modellen, at den enkelte enhed – Hovedstadsregionen, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
og Komitéstyrelsen – efterfølgende selv er ansvarlig for at overholde budgettet. Overskridelse af det tildelte
driftstilskud, som ikke kan forklares med ekstraordinære situationer (f.eks. etablering af nye komitéer eller
flere komitéer i forbindelse med muligheden for at skifte administrativ enhed) skal enhederne selv dække.
Folkeuniversitetsnævnet drøftede i øvrigt de senere års stigende rejseomkostninger, som har betydning for
Folkeuniversitetets samlede forbrug af driftstilskud. På nævnsmødet i september vil der blive vedtaget nye
retningslinjer for underviseres transport.
Folkeuniversitetsnævnet har nedsat et Internationalt Udvalg, bestående af følgende repræsentanter for
nævn og enheder: Ingolf Christensen (Nævnet), Jørgen Elklit (Nævnet), Flemming Nielsen (Nordjylland),
Poul Erik Kandrup (Komitéstyrelsen), Sten Tiedemann (Midtjylland), Bente Hagelund (Hovedstadsregionen),
Trine Tybjerg Holm (Syddanmark) og Søren Eigaard (Nævnssekretariatet).
Udvalget skal styrke Folkeuniversitetets internationale relationer og tage initiativer til aktiviteter og
samarbejde med folkeoplysende organisationer både i og udenfor Norden. Derudover er det hensigten at
arrangerer seminarer, studierejser m.v.
Folkeuniversitetsnævnets 2 møder i efteråret afholdes henholdsvis den 28. september i København og den
23. november i Odense.
For yderligere orientering om nævnsmødet: Se beslutningsreferat samt andre nyheder på hjemmesiden
www.folkeuniversitetet.dk
Genbeskikkelse af nævnsformand
Ingolf Christensen, formand for Folkeuniversitetsnævnet siden 2008, er blevet genbeskikket som formand
af kulturminister Uffe Elbæk. Beskikkelsen gælder for perioden 1. marts 2012 og 3 år frem. Det nuværende
nævns periode udløber med udgangen af februar 2013, og der skal således udpeges nye repræsentanter for
såvel afdelinger som komitéer inden da.

Nye komitéer
Der opstår heldigvis stadig ny komitéaktivitet rundt omkring i landet og ofte i byer, hvor Folkeuniversitetet
tidligere har været til stede. Nævnssekretariatet kan byde således velkommen til genopstandne komitéer:
Ringsted og Nordfalster, som har tilsluttet sig Komitéstyrelsen, Vesthimmerland, som har valgt Nordjylland
samt Ærø, som har valgt Syddanmark. Derudover er det endelig lykkes for Folkeuniversitet at vende tilbage
til Roskilde, hvor der er etableret en komité med base på Roskilde bibliotekerne. Komitéen har tilsluttet sig
Syddanmark.
Afdelingsprogrammer for efteråret 2012
Afdelingerne i København, Odense, Aarhus og Aalborg er ved at lægge sidste hånd på programmerne for
efteråret. De mange spændende og meget forskellige arrangementer kan allerede nu ses på afdelingernes
hjemmesider, og programmerne udsendes i starten af august.
Der er mange tilbud til inspiration også for komitévirksomheden, og de trykte programmer kan bestilles via
afdelingernes hjemmesider.
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