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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 26. maj 2008 af Simon
Strange vedrørende budget 2010
Spørgsmål
Side 14. Hvorfor skal det koste 12,3 mio.kr. mere at KI blev kommunaliseret?
Side 26. Nedsættelse af tilskud til foreningerne. København har ligget
under flere andre byer, og gør det vanskeligere at drive frivillige
klubaktiviteter. Hvor meget betyder det for klubberne i kr.?
Side 20 Ejendomsforvaltningen. 936,1 mio. kr. Er der Omkostningsleje for alle beboelseslejemål?

Svar
Ad 1:
Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med administrationsanalysen. I
denne skelnes der mellem tilskudskonti og centrale konti. Da KI var
en selvejende institution fik den et tilskud, som var konteret på en tilskudskonto. Efter kommunaliseringen driver forvaltningen selv
idrætsanlæggene, hvorfor der også konteres midler på centrale konti.
Det betyder, at før kommunaliseringen var KFFs administrationskonti
12,3 mio. lavere end nu. Der er derfor tale om forskellige opgørelsesmetoder.
For god ordens skyld skal det nævnes, at kommunaliseringen er gennemført uden øgede bevillinger til KFF og der siden er gennemført
besparelser på over 3 mio. kr.
Ad 2:
Det samlede tilskud til det frivillige foreningsarbejde er 25 mio. Da
der er tale om en samlet ramme får foreningerne mindre tilskud, hvis
beløbet nedsættes. Nedsættes det f.eks. 1,25 mio. kr. er der tale om en
besparelse på 5 %.
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Side 2 af 2
København ligger ca. 10% under gennemsnittet for 6-byerne i forhold
til aktivitetstilskud. Der er dog tale om meget varierende tilskudsformer, hvilket vanskeliggør en sammenligning.

Ad 3:
Københavns Ejendomme har kun et begrænset antal beboelseslejemål.
Af de i alt 222 bebeoelseslejemål ligger 200 lejemål i hhv. Granbo og
Kettebo. Alle huslejer i ejendomme med mere end 6 lejemål er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, der senest er reguleret i
2005.
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