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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. Folkeuniversitetets struktur
Baggrund
Formålet med folkeuniversitetets virksomhed er iht. folkeoplysningsloven ”gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultatet samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.”
Folkeuniversitetet har i dag en meget kompleks struktur, som ikke er fulgt med den løbende udvikling og heller ikke nødvendigvis understøtter implementeringen af Folkeuniversitets formål bedst mulig.
Kulturministeren har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med
forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet, der indebærer, at folkeuniversitets afdelinger og Komitéstyrelse ikke længere skal referere til et folkeuniversitetsnævn eller andre overordnede organer, men i stedet fungere som selvstændige selvejende
institutioner.
Formålet med at ændre strukturen skal være at understøtte folkeuniversitetsvirksomheden
bedst mulig, sådan at denne virksomhed fortsat udbredes til en så bred befolkningsgruppe
som muligt og udbydes i hele landet. Endvidere skal det tilstræbes, at Folkeuniversitets
organisering og styringen heraf er så ubureaukratisk som mulig.
Den nærmere beskrivelse og gennemførelse af en sådan model rejser en række spørgsmål
om hvordan man, uden et folkeuniversitetsnævn, bedst varetager hensynene til Folkeuniversitets opgaver, formål, brugere og medvirkende.
Arbejdsgruppens opgave
Arbejdsgruppen har til opgave at tilvejebringe en beskrivelse af en ny decentral organisatorisk model for folkeuniversitetsvirksomheden, som sikrer hensigtsmæssige rammer for varetagelse af den folkeoplysende forskningsformidling, jf. Folkeuniversitetets formål. Anbefalingen skal rettes til kulturministeren.
I arbejdsgruppens beskrivelse af en decentral model bør følgende overvejelser indgå:
-

Balancen mellem afdelingerne i universitetsbyerne og den frivillige folkeuniversitetsvirksomhed,
Diversitet i udbuddet (jf. folkeoplysningens princip om egen initiativret).
Organisering af en effektiv administration med rimelige administrationsomkostninger,
ensartede systemer og kontoplaner mv., så det lever op til de formelle krav.
Afdelingernes forhold til værtsuniversiteterne.
Koordinering på tværs af Folkeuniversitets enheder (forening, rektorkollegium el.lign.)
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-

Model for fordeling af bevillinger

En ændret struktur/organisering skal opfylde ministeriets styringsmæssige krav, og der
skal være en klar styringsrelation, som er afpasset en selvejende institution med et statstilskud af folkeuniversitets størrelsesorden og organisation.
Arbejdsgruppens sammensætning
Kulturministeriet er opdragsgiver for arbejdsgruppen og vil derfor være formand for arbejdsgruppen og sikre, at de øvrige væsentlige interessenter involveres i processen.
Arbejdsgruppens sammensætning:
- Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet
- En administrativ leder/rektor fra hver af de 4 afdelinger i universitetsbyerne samt
Komitéstyrelsen.
- 4 repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet herunder formanden og rektor
- 1 repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
- Kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet
- Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen
- Enhedschef Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen
Sekretariatet varetages af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen ved Anne Mette
Risager og Jan B. Jans.
Proces
Der afholdes et opstartsmøde primo april vedr. kommissoriet og rammesætningen, herunder baggrunden for ønsket om en reorganisering. Det forventes, at arbejdsgruppen afholder
4-5 møder og afslutter arbejdet i løbet af maj måned. Kulturministeriet varetager den videre proces ift. udarbejdelse af lovforslag og forslag til ny bekendtgørelse.
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