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Ny struktur i Folkeuniversitetet  
I marts 2017 nedsatte kulturminister, Mette Bock, en arbejdsgruppe, der havde til opgave at fremsætte en 
række anbefalinger til en ny, decentral struktur i Folkeuniversitetet i Danmark.  På baggrund af arbejds-
gruppens drøftelser er der nu udarbejdet en rapport med anbefalinger. I hovedtræk peger rapporten på: 
  
• At Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges. 
• At de fire nuværende afdelinger i Aalborg, Aarhus, København og Odense samt Komitéstyrelsen viderefø-
res som selvstændige enheder. 
• At de lokale frivillige komiteer fortsat er tilknyttet en overordnet enhed, som kan bistå dem med admini-
strativ hjælp m.v. 
• At statstilskuddet fordeles efter en model, hvor enhederne forlods får et beløb pr. komité, de har tilknyt-
tet, hvorefter de resterende midler fordeles efter en fordelingsnøgle, der afspejler gennemsnittet af enhe-
dernes tilskud de seneste tre år (2014 – 2016). Fordelingen evalueres regelmæssigt, første gang i år 3. 

Et nyt lovforslag sendes i høring hen over sommeren med en forventet behandlingstid på 8 uger. En ny lov 
forventes at træde i kraft august 2018. 

I kan læse mere om arbejdsgruppen, baggrunden for den nye struktur og den kommende rapport i presse-
meddelelserne fra Kulturministeriet, som kan findes på Komitestyrelsens nyhedsblog her:  
http://fuko.dk/blog/ 
 
Vi fremsender naturligvis rapporten om Folkeuniversitetets struktur til alle komiteer, når den er endelig 
færdiggjort. 
 

Velkommen til Harrevigegnens Folkeuniversitet 
Vi vil gerne byde Harrevigegnens Folkeuniversitet varmt velkommen. Harrevigegenens Folkeuniversitet er 
en helt ny komite, der blev stiftet i juni 2017 med Lars Mathiesen som initiativtager og nyvalgt formand.  

Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde og til mange spændende Folkeuniversitetsarrangementer i Harrevig.  

 
Årsmøde 2017 
Traditionen tro, blev Komitestyrelsens årsmøde afholdt i maj måned på Folkeuniversitetscenteret Skærum 
Mølle. Her mødtes komiteer fra alle dele af landet til strukturdrøftelser og erfaringsudveksling.  
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Ved årsmødet blev der afholdt valg til Komitestyrelsens bestyrelse. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer 

stillede deres pladser til rådighed. Næstformand, Knud Jepsen fra Haslev Folkeuniversitet ønskede ikke 

genvalg. Inger Damgaard Hansen fra Holmegaard-Suså Folkeuniversitet indtræder som nyt bestyrelsesmed-

lem. Lars Ebbensgaard fmd. Folkeuniversitetet i Lemvig er tilforordnet bestyrelsen. 

 

Inspiration til programlægningen?  
Kan din komite bruge lidt inspiration til programlægningen af den kommen de sæson? Så er der god hjælp 
at hente på Komitestyrelsens hjemmeside. Her kan I finde:  

En emneinddelt forelæserdatabase, der gør det nemt at finde forelæsere inden for et bestemt emne. Find 
databasen her: 
http://fuko.dk/foredrag-og-forelaesere/ 
 
Programmer fra andre komiteer - kommende og tidligere arrangementer. Find dem her:  
www.fuko.dk 
 
På nyhedsbloggen kan I under ”Månedens anbefalinger” læse evalueringer fra andre komiteer. Vi videre-
formidler hver måned en række evalueringer fra jer - så andre kan lade sig inspirere af de gode oplevelser 
og anbefalinger.  
http://fuko.dk/blog-kategori/forelaesninger-i-fokus/ 
   

- Og endelig, er I naturligvis også altid velkomne til at kontakte os på sekretariatet, hvor vi gerne hjælper 
med at finde frem til emner og forelæsere. 

 

Sekretariatet ønsker alle en rigtig god sommer. 

 

Sekretariatet holder sommerferielukket fra d. 27. juni til d. 1. august. 
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