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Besvarelse af spørgsmål stillet den 16. juni 2008 af Karin
Storgaard vedrørende Ungdomshusets drift
Spørgsmål
Det fremgår af materialet om Ungdomshuset, at der skal være lige
adgang til Ungdomshuset. Hvad indebærer det?
Svar
Det indebærer, at borgere ikke må nægtes adgang til Ungdomshuset på baggrund af politisk overbevisning, etnisk tilhørsforhold, religiøs overbevisning eller anden vilkårlig, usaglig eller diskriminerende årsag. Der skal sikres adgang for alle, med mindre adgangen kan begrænses ud fra saglige kriterier.
Spørgsmål
Såfremt gældende love og regler ikke overholdes i forbindelse med
København Kommunes samarbejde med Fonden Jagtvej 69, hvilke
konsekvenser får det så?
Svar
Det fremgår af driftsoverenskomsten mellem Fonden Jagtvej 69 og
Københavns Kommune, at Fonden Jagtvej 69 har ansvaret for, at
Ungdomshuset ikke anvendes til ulovlige formål, ligesom Fonden
Jagtvej 69 er ansvarlig lejer af bygningen. Fonden har pligt til at
underrette Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen,
om eventuelle væsentlige forhold, der er i strid med bestemmelserne i driftsoverenskomsten, ligesom Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, kan anmode Fonden om en skriftlig
redegørelse, såfremt der opstår tvivl om overholdelse af bestemmelserne i driftsoverenskomsten.
Såfremt huset anvendes til ulovlige forhold kan driftsoverenskomsten opsiges af Københavns Kommune, dog først efter at Fonden
har fået 4 uger til at udbedre ophørsgrunden. Hvis ophørsgrunden
tidligere er påberåbt af Københavns Kommune, bortfalder adgangen til udbedring dog.
Redegørelser og underretninger om forhold i strid med driftsoverenskomsten eller love og regler vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer afgørelse om ophævelse / opsigelse af
driftsoverenskomsten.
Spørgsmål
Kan Københavns Kommune lovligt støtte nærmere angivne politiske grupperinger?
Svar
Nej. Københavns Kommune må ikke yde støtte til bestemte politi-
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ske grupperinger. Der er ikke hjemmel i kommunalfuldmagten til
at yde støtte til partipolitiske formål eller nærmere angivne politiske grupperinger.
Spørgsmål
Hvordan vil kommunen sikre, at den kommunale støtte kun anvendes til lovlige formål?
Svar
Ungdomshuset vil ifølge driftsoverenskomsten mellem Fonden
Jagtvej 69 og København Kommune modtage et tilskud fra Københavns Kommune på 1.219.185 kr. årligt fra 2009 (164.175 kr. i
2008) til delvis dækning af huslejen samt 25.000 kr. i 2008 i aktivitetstilskud.
Københavns Kommunes overordnede tilsynsforpligtelse sker ifølge
aftalekomplekset ved Fonden Jagtvej 69’s mellemkomst, og Fonden Jagtvej 69 er dermed ansvarlig for, at formålet med Ungdomshuset opfyldes, og at det kommunale tilskud anvendes som
forudsat i driftsoverenskomsten.
En gang årligt og senest d. 1. april skal Fonden Jagtvej 69 indsende en årsrapport for fondens virksomhed, herunder særligt for anvendelse af det kommunale tilskud til driften og aktiviteterne i huset. Sammen med årsrapporten indsender Fonden en beretning om
aktiviteterne i Ungdomshuset, herunder anvendelsen af kommunens tilskud samt dokumentation for de fornødne myndighedsgodkendelser til arrangementer mv.
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan til enhver tid anmode Fonden
Jagtvej 69 om en skriftlig redegørelse, hvis der opstår tvivl om
overholdelse af bestemmelserne i aftalekomplekset. Redegørelserne vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Spørgsmål
Hvordan vil Københavns Kommune sikre sig, at de kommunale
støttekroner ikke anvendes til politiske aktiviteter?
Svar
Se venligst ovenfor.
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