Københavns Kommune
Att. Planlægningschef Mads Kamp Hansen

Roskilde, 27. november 2015

Vedr.: Inddragelse af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i
Københavns Kommune.
Dansk Oplysnings Forbund (DOF), der repræsenterer 38 aftenskoleforeninger i Københavns
Kommune, har på baggrund af henvendelser fra nogle af vore medlemsskoler i Københavns
Kommune afholdt et møde.
På mødet blev rejst flere problemstillinger med relation til Københavns Kommunes planer
vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. Planer der vil have ganske
katastrofale konsekvenser for de eksisterende faglige og pædagogiske miljøer, som det har
været muligt at etablere i Københavns Kommune. Folkeoplysende miljøer der tiltrækker et
ganske betydeligt antal udenbys deltagere, der via den mellemkommunale refusion giver et ikke
ubetydeligt bidrag til den folkeoplysende voksenundervisning i landets største kommune.
Det kom også frem, at forvaltningen havde undladt at anvise lokaletilskud til følgende 4
foreninger i 2. halvår af 2015:
Godtvedforeningen
Cambridge Institute
Flamencoforeningen El Duende
Tolkekompagniet Babel

kr.
kr.
kr.
kr.

7.000 kr.
211.986 kr.
6.393 kr.
60.750 kr.

Den umiddelbare begrundelse har været, at forvaltningen kunne stille ledige egnede offentlige
lokaler til rådighed.
Alle 4 foreninger oplyser, at de har gjort indsigelser, der fortsat ligger ubesvarede. Ingen af de 4
foreninger finder, at de anviste lokaler lever op til folkeoplysningslovens krav om egnethed til
den konkrete undervisning.
Vi henviser her til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 10 stk. 2, hvoraf det fremgår, at ”anviste
lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller
aktivitet, der skal finde sted.”

Da forvaltningens udmelding ikke havde taget hensyn til foreningernes udsendte kursustilbud,
er der også eksempler på, at ændringerne har haft negative konsekvenser for deltagere, der på
grund af ændret undervisningstidspunkt ikke kunne deltage!
DOF betragter det kommunale tilskudstilsagn som en begunstigende forvaltningsakt. Efter
almindelige forvaltningsretlige principper er betingelserne for at tilbagekalde en begunstigende
forvaltningsakt forholdsvis strenge og beroende på en konkret afvejning af en række forhold.
Det ses ikke at være sket i disse sager!
DOF betragter derfor forvaltningens handling som en misforståelse og skal opfordre
forvaltningen til at få bragt forholdene i orden snarest muligt, så de ramte foreninger holdes
skadesløse.
Vi forventer og ser frem til et hurtigt svar på vores henvendelse. Såfremt forvaltningen måtte
ønske det, deltager vi gerne i et møde om dels de her nævnte konkrete forhold og dels den
fremtidige lokalesituation i Københavns Kommune.
Med venlig hilsen

Henrik Christensen
Sekretariatsleder

