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folkeoplysningslov 
 

Benny Agergaard er chef i Faxe Kommune i Center for Kultur, Frivillighed og 

Borgerservice. Derudover er han forhenværende generalsekretær i Det Danske 

Spejderkorps. Her er hans version af den nye folkeoplysningslov og dens betydning for 

lokalforeninger. 

 

Den nye folkeoplysningslov har stor betydning for folkeoplysende foreningers arbejde. Jo 

mere foreningerne kender til loven, jo bedre kan de drage fordel af den.   

 

1. Den nye folkeoplysningslov trådte i kraft d. 1. august 2011.  

Den nye lov har tre hovedbetydninger: For det første skal kommuner have en 

folkeoplysningspolitik. For det andet er de forpligtet til at oprette et udvalg, som sikrer 

brugerindflydelse. For det tredje skal de etablere en udviklingspulje, som folkeoplysende 

foreninger kan søge.  

 

2. Folkeoplysningspolitikkens formål er at sikre gode rammer for blandt andet 

foreningsarbejdet 

Folkeoplysningslovens overordnede formål er at sikre ’bevidst og planlagt udvikling af 

rammerne, som de folkeoplysende aktører fungerer indenfor’. Det vil sige, at dens formål er at 

hjælpe blandt andet folkeoplysende foreninger til bedre rammer for deres arbejde. Derudover 

er det en lokal politik, som formuleres ud fra lokale forhold.  

 

3. Der indgår mange emner i folkeoplysningspolitikken, som kan have relevans for de 

folkeoplysende foreninger 

Politikken skal indeholde overordnede målsætninger for foreningsarbejdet. Den skal også 

indeholde rammer for folkeoplysningen, herunder fysiske rammer. Derudover skal den 

indeholde samspil med udviklingspuljen og samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og 

øvrige politikområder.  

 

4. Folkeoplysningspolitikken åbner for nye samarbejdsformer som partnerskaber 

Med den nye lov har folkeoplysende foreninger mulighed for at indgå partnerskaber med 

kommunen om løsning af konkrete opgaver.  

 

5. Folkeoplysningspolitikken har betydning for udviklingen af det folkeoplysende arbejde 

Folkeoplysningspolitikken har betydning for den overordnede udvikling af det folkeoplysende 

arbejde. Derudover har den betydning for dialog og daglig kontakt mellem foreninger og 

kommune. Sidst men ikke mindst har den betydning for de tilskud, foreningerne kan søge og 

opnå.  

  

 


