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2 store ønsker fra DATS til opdatering af Folkeoplysningsloven: Anerkendelse og egnede lokaler

Kære Joy Mogensen
”Jungletrommerne” vil vide, at en opdatering/fornyelse af Folkeoplysningsloven kan være på vej.
Ikke mindst ved konferencen afholdt 4. juni i år blev det nævnt flere gange.
Hos DATS/Dansk Amatør Teater og Scenekunst har vi 2 meget store ønsker til Folkeoplysningsloven, så 
derfor tillader vi os allerede nu at fremkomme med dem, i håbet om at vinde lydhørhed.

Helt overordnet, så handler det om anerkendelse.
Anerkendelse af, hvad amatørteater kan og hvordan arbejdet med drama kan udvikle mennesker, ikke 
mindst børn og unge.
Anerkendelse, mener vi hos DATS, man kan begynde at opnå, ved simpelthen at skrive betegnelsen 
AMATØRKULTUR ind i Folkeoplysningsloven et par relevante steder, nemlig der, hvor der i forvejen er en 
opremsning af: Idræt, oplysende virksomhed ect. (se bilag)
Det koster absolut ingenting, hverken for regeringen eller ude i kommunerne. Der skal ikke følge flere 
penge med, der bliver ikke taget noget fra hverken idræt eller aftenskoler ved at tilføje dette ene ord fem 
forskellige steder.
Men det kan komme til at betyde en verden til forskel, når loven skal føres ud i livet ude i de danske 
kommuner - at amatørkulturen simpelthen er nævnt, kan medvirke til, at den ikke bliver så negligeret af 
kommunerne rundt om i landet, som det mange steder er tilfældet nu. 

Det andet store ønske fra DATS er en præcisering af, hvad egnede lokaler er. Man kan IKKE skabe amatør-
teater med kvalitet i et klasselokale!
Vi ser igen og igen hos DATS, hvordan mindre medlemsscener/foreninger bukker under og giver op, fordi  
arbejdet med at skabe ordentlige sceneforhold er for stort.
Problemet bliver ekstra tydeligt, når vi ser, hvordan det går hos de foreninger, som har rigtige lokaler 
stillet til rådighed fra kommunen. Her kan folkekunsten virkelig blomstre, nye idéer sættes i værk, børn 
og unge få mulighed for at udvikle sig.
Loven siger allerede i dag, at lokaler skal være egnede. Men der mangler en definition på, hvad egnede 
lokaler er. DATS foreslår derfor, at dette præciseres i en vejledning eller nogle anbefalinger, så det ikke er 
den enkelte forening ude i kommunerne, der hver gang selv skal tage kampen med kommunen.
Alternativt, at foreningen kan tage tilskudet med sig og selv finde egnede lokaler.

Kære Joy, vi håber, at du vil tage ønskerne fra DATS med i arbejdet med fornyelse af Folkeoplysningsloven
Vi står fra med glæde til rådighed, hvis vi på nogen måde kan hjælpe med at udarbejde vejledninger eller 
andet, eller hvis noget skal uddybes.
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Bilag 
 
Udarbejdet i samarbejde med AKKS - Forslag til ændringer i Folkeoplysningsloven med rødt

§ 7. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt 
medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt 
og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage 
aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksom-
hed, kunstneriske og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 3 
og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige 
forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

(…)

§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og 
aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folke-
oplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage 
aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, amatørkultur og idébestemt og 
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Kommunal-
bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

(…)

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt og amatørkultur 
samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 
1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser lokaler, jf. kap. 6, til aktiviteter inden for idræt og amatørkultur 
samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde tilskudsbetingel-
serne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

(…)

§ 21. Kommunalbestyrelsen anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed 
følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder teaterscener, koncertsale, idrætshaller og andre 
haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:

1) Kommunale lokaler m.v.

2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for forbere-
dende grunduddannelse, lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, 
social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og 
lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v.

3) Regionale lokaler m.v.

4) Statslige lokaler m.v.


