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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 14. april 2010 af Finn
Rudaizky vedrørende imam Khalid Yasmins besøg, Fædregruppen, Nørrebronx og Viden om Islam
Spørgsmål
Spørgsmål vedr. den amerikanske imam Khalid Yasmins besøg:
Har kommunen helt eller delvis finansieret den amerikanske Imam
Khalid Yasins foredrag i Korsgadehallen den 19. februar 2010?
I forbindelse med arrangementet blev der opkrævet entre - er forvaltningen bekendt med hvem/hvad entreindtægten er gået til?
Der ønskes endvidere en redegørelse om Københavns Kommunes
støtte til Fædregruppen og Projekt Nørrebronx:
Hvor meget støttes de to organisationer med?
I hvor mange år har de modtaget støtte?
Hvilke aktiviteter i henholdsvis Fædregruppen og Nørrebronx, er det
præcis støtten er gået til?
Spørgsmål om foreningen Viden om Islam:
Hvor meget får foreningen i kommunal støtte?
Er forvaltningen bekendt med, om der er brugt andre offentlige midler, fx fra Socialministeriet eller andre ministerier, til det pågældende
arrangement?
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan i anledning af spørgsmålene oplyse følgende:
Forvaltningerne er ikke bekendt med, at Københavns Kommune skulle have ydet støtte til imam Khalid Yasins foredrag i Korsgadehallen.
Foredraget var arrangeret af initiativet Viden Om Islam (VIOMIS),
som ifølge foreningens hjemmeside bl.a. arbejder med “at samle unge
mennesker i byområderne i et socialt fællesskab med etisk velfunderede værdigrundlag”. Bestyrelsesmedlem fra foreningen Nørrebronx
og formand for VIOMIS, Khalid Alsubeihi, var medarrangør af arrangementet.
Kultur- og Fritidsborgmesteren og Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren afholdte den 3. marts møde med bestyrelsen for Nørrebronx. Bestyrelsen slog fast, at Nørrebronx ikke har støttet VIOMIS.
Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at den fremover vil undgå, at der
kan komme mistanke om sammenblanding mellem Nørrebronx og
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VIOMIS. På den baggrund valgte det tidligere bestyrelsesmedlem,
Khalid Alsubeihi, at trække sig fra Nørrebronx.
Foredraget var et privat arrangement, hvor arrangørerne betalte for
brugen af Korsgadehallen. Forvaltningerne er ikke bekendt med, hvad
entréindtægterne er gået til.
Fædregruppen modtager ikke tilskud fra hverken Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen eller Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Nørrebronx har siden 2002 modtaget folkeoplysningstilskud til foreninger med børn og unge under 25 år fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. I 2010 er dette tilskud på 365.915 kr. og dækker aktivitets-,
drifts- og hyttetilskud.
I budget 2010 blev det vedtaget at yde yderligere tilskud til Nørrebronx. Tilskuddet er i 2010 på 1.200.000 kr. og i 2011- 2013
1.400.000 kr. om året (2010-niveau). Kultur- og Fritidsforvaltningen
har indgået en kontrakt med Nørrebronx om tilskuddet, hvoraf det
blandt andet fremgår, at tilskuddet er øremærket drift, herunder løn til
ansatte samt aktivitetsomkostninger, der ikke i forvejen er dækket af
folkeoplysningsstøtten. Tilskuddet kan ikke anvendes til andet, medmindre der foreligger en aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen
herom. Nørrebronx skal hvert år fremsende et godkendt og underskrevet revideret regnskab for tilskuddets anvendelse til forvaltningen.
Sammen med regnskabet skal Nørrebronx fremsende en kort årsberetning, som skal omfatte en beskrivelse af de målsætninger nævnt i den
indgåede kontrakt.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen giver ingen støtte til
Nørrebronx.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har dog samarbejdet med
Fædregruppen og Nørrebronx i forskellige regi. Nørrebronx lånte i
2009 en bus af forvaltningen i forbindelse med, at foreningens egen
bus gik i stykker, og Fædregruppen har været vagter ved afholdelsen
af International Dag i 2008 og 2009. Fædregruppen indgår ikke i planlægningen af International Dag 2010.
Det kan supplerende oplyses, at Socialforvaltningen har oplyst, at
Nørrebronx og Fædregruppen har modtaget støtte efter § 18 i lov om
social service i henholdsvis 2009 og 2002-2005. For Nørrebronx drejer det sig om 150.000 kr. i 2009. For Fædregruppen drejer det sig om
40.000 kr. i 2005, 40.000 kr. i 2004, 30.000 kr. i 2003 og 15.000 kr. i
2002.
Viden om Islam (VOMIS) modtager ingen støtte fra hverken Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen eller Kultur- og Fritidsforvalt-
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ningen. Ingen af forvaltningerne er bekendt med, at der skulle være
ydet anden offentlig støtte til arrangementet i Korsgadehallen.

Venlig hilsen

Carsten Haurum

Morten Binder

