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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 16. marts 2010 af Manu Sareen vedrørende udlån af lokaler til foreninger
Spørgsmål
Bl.a. Politiken bragte den 14. marts historien om, hvordan foreningen
1.1.1993 låner de lokaler, som de får støtte til via Folkeoplysningsudvalget, videre ud til AFA (Antifacistisk Aktion), hvor et ledende medlem for få uger siden blev anholdt af PET og sigtet efter den såkaldte
milde terrorparagraf.
I den anledning vil jeg gerne spørge:
1) Om det er muligt at lave regler om brugsretten til de lokaler, som
Folkeoplysningsudvalget yder støtte til, så det sikres, at foreninger,
som får støtte, ikke videreudlåner dem til andre foreninger, samt
2) Om sådanne regler i givet fald kan udformes, så de gælder for foreninger, der allerede nu får støtte fra Folkeoplysningsudvalget, så det
sikres, at f.eks. 1.1.1993 ikke kan fortsat kan videreudlåne deres lokaler?
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 lokalerne er kommunen uvedkommende.
Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger kan godt udleje/låne
foreningslokaler ud til en tredje part. En evt. lejeindtægt vil blive
modregnet i foreningens driftstilskud.
Kommunen kan ikke stille krav om at godkendte folkeoplysende foreninger ikke må udleje/udlåne egne eller lejede lokaler til andre foreninger i perioder, hvortil foreningen ikke får tilskud.
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Side 2 af 2
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, der 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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