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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 15. marts 2010 af Birthe Skaarup, Dansk Folkeparti vedrørende Københavns Kommunes tilskudsregler
Spørgsmål
Som bekendt benytter organisationen Antifascistisk Aktion lokaler,
som er lejet til Foreningen af 1.1.1993 med økonomisk støtte fra Københavns Kommune, jf. Berlingske Tidende den 15. marts 2010.
Der ønskes en redegørelse fra borgmesteren om, hvorvidt det har sin
rigtighed, at Københavns Kommune giver tilskud til denne forening?
I fald dette bekræftes, ønskes det oplyst hvorledes kommunen sørger for at sikre, at der ikke sker udlån/videreudlejning til 3. part, som
evt. er en ikke-lovlig organisation?
Det ønskes også oplyst, hvilke juridiske muligheder kommunen har
for at sikre, at der ikke sker udlejning/udlån til foreninger, grupper,
med videre, der er funderet på et ikke-lovligt grundlag og/eller udfører
ulovlige aktiviteter?
Ud fra hvilke - generelle såvel som konkrete - kriterier udlåner/udlejer
kommunen til diverse grupper og foreninger?
Hvilke juridiske muligheder har kommunen i øvrigt for at stramme op
på udlejnings- og udlånsprocedurer til diverse foreninger og grupper?
Svar
Foreningen af 1.1.1993 er godkendt som en frivillig folkeoplysende
forening i Københavns Kommune efter folkeoplysningsloven.
Foreningen har siden 2001 modtaget tilskud til medlemmer under 25
år. Tilskuddet gives som et 1) Aktivitetstilskud og 2) Driftstilskud til
lejede lokaler. Tilskuddet gives til foreningens folkeoplysende aktiviteter. Det betyder, at der gives tilskud til en andel af huslejen baseret
på det antal aktivitetstimer foreningen har i lokalerne. Der kan således
sagtens være lange perioder i lokalerne, hvortil der ikke gives tilskud,
og hvor aktiviteterne i tilskudsmæssig forstand er kommunen uvedkommende.
Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger kan godt udleje/låne
foreningslokaler ud til tredje part. Hvis lokaler lejes ud, skal det opgives som lejeindtægt, som modregnes i foreningens driftstilskud. I det
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nævnte forhold oplyser Foreningen af 1.1.1993 til pressen, at der har
været tale om udlån, hvortil der i sagens natur ikke er tilknyttet en indtægt.
Da Foreningen af 1.1.1993 opfylder de almindelige betingelser for
støtte til frivillige folkeoplysende foreninger, kan Københavns Kommune ikke gå nærmere ind i eller foretage en særlig kontrol af, hvad
foreninger bruger egne eller lejede lokaler til i de perioder, der ikke
gives tilskud til, herunder andres brug af lokalerne.
Antifascistisk Aktion er ikke en godkendt folkeoplysende forening i
Københavns Kommune, men i henhold til www.projektantifa.dk en
lukket gruppe man ikke kan blive medlem af, som har til formål at
kæmpe mod fascisme og racisme. Hverken organisationen eller dens
formål er ulovlige. Forvaltningen er naturligvis opmærksom på, om
politiet måtte nå frem til andre konklusioner.
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