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Orientering om uregelmæssigheder i Stevnsgade Basketball
Forvaltningen modtog 17. august 2018 oplysning om, at en konkret
faktura fremsendt med regnskab for et projekt, Stevnsgade Basketball
har modtaget tilskud til fra Udviklingspuljen for børn og unge, skulle
være forfalsket. Forvaltningen modtog en mail, hvor der var henvist til
en faktura (for kørestole), som angiveligt skulle være forfalsket. Det
blev samtidig oplyst, at flere underskrifter på evalueringer fra
projekter, der har modtaget tilskud fra Udviklingspuljen for børn og
unge, også skulle være falske.
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Forvaltningen kontaktede derfor samme dag kørestolsfirmaet, som
oplyste, at der var tale om et ”tilbud som er modificeret” – fakturaen
var altså ikke en faktura, og firmaet oplyser, at de ikke har modtaget
betaling. Fakturaen indgik i regnskab for projekt ”Udvikling af
kørestolsbasket for børn og unge med fysiske handicap”, som har fået
tilskud fra Udviklingspuljen for børn og unge under
Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet blev afleveret den 5 april,
herefter bad forvaltningen om bilag til regnskabet. Disse blev
modtaget den 15. maj 2018. Den 20. august 2018 har forvaltningen
modtaget et nyt bilag til dette regnskab fra et tidligere
bestyrelsesmedlem, med besked om at det er det ”bilag alle kan
anerkende skal indgå i regnskabet”. Stevnsgade Basketball har
modtaget 300.000 kr. i tilskud til projektet – fakturaen lyder på
216.444 kr.
Forvaltningen har på denne baggrund standset alle udbetalinger til
Stevnsgade Basketball pr. 17. august 2018.
Forvaltningen har herudover efter aftale med Intern Revision bedt
Deloitte om som ekstern revisor at gennemgå Stevnsgade Basketballs
aflagte forenings- og projekttilskudsregnskaber for 2016, 2017 og
2018.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af den konstaterede
afgivelse af ukorrekte oplysninger, iværksat skærpet tilsyn med
Stevnsgade Basketball, ligesom forvaltningen den 20. august 2018 har
indgivet politianmeldelse begrundet i mistanke om dokumentfalsk.
Det skærpede tilsyn indebærer, at der først vil blive udbetalt tilskud,
når den eksterne revision har gennemgået de aflagte regnskaber, og
det er godtgjort, om der foreligger mulige strafbare forhold.
Herudover skal eventuelle krav om tilbagebetaling af uretmæssigt
anvendte tilskud være opgjort og tilbagebetalt.
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Det skærpede tilsyn vil derefter bestå af:







Udbetaling af tilskud i rater.
Krav om kvartalsregnskaber udført af autoriseret revisor, hvor
godkendelse forudsætter udbetaling af følgende kvartals rate.
(forvaltningsrevision).
Krav om kvartalsmæssige møder med forvaltningen med
gennemgang af regnskaber og aktivitetsplaner.
Krav om originalbilag for alle regnskabsposter for tilskud i
udviklingspuljer og for lederkurser.
Forvaltningen vil herefter tjekke et udvalg af bilagenes ægthed
direkte med leverandørerne.
Krav om dokumentation for medlemstal på halvårlig basis.

Beslutningen om det skærpede tilsyn og omfanget heraf bliver forelagt
Folkeoplysningsudvalget til endelig beslutning på dets kommende
møde den 4. september 2018, jf. Retningslinjer for støtte til
folkeoplysning i København, afsnit 1.7.
Stevnsgade Basketball afholdt ordinær generalforsamling den 15.
august 2018. I den forbindelse har foreningen fået ny bestyrelse, som
forvaltningen havde møde med 20. august 2018. De fremmødte
bestyrelsesmedlemmer oplyste, at bestyrelsen har sit første møde 20.
august, og at man ønsker at samarbejde med forvaltningen om
opklaring af eventuelle problemer. Forvaltningen oplyste, at
Stevnsgade Basketball er sat under skærpet tilsyn, og at der er indgivet
politianmeldelse begrundet i mistanke om dokumentfalsk.
Forud for henvendelsen om den angiveligt falske faktura var siden
starten af 2018 gået et forløb med interne problemer i Stevnsgade
Basketball med anmelderen (et nu tidligere medlem af Stevnsgade
Basketball) som aktiv deltager. På trods af forvaltningens gentagne
opfordringer til anmelderen om at konkretisere beskyldningerne mod
foreningen, er dette ikke sket. Forvaltningen har derfor løbende
behandlet henvendelserne vedr. foreningen på det foreliggende
grundlag, og har ikke ved gennemgang af de konkrete sager kunnet
konstatere kritisable forhold.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er med Taskforce for
tilskudsforvaltning i gang med at gennemgå alle procedurer og tilskud.
Tilskud ydet efter Folkeoplysningsloven gennemgås i efteråret 2018.
Målet er at sikre processer i overensstemmelse med
Forretningscirkulære for Tilskudsforvaltning i Københavns Kommune
og Folkeoplysningsloven med tilhørende retningslinjer.
Forvaltningen bemærker, at dette arbejde dog ikke forventes at kunne
modvirke eventuelle sager om svig og dokumentfalsk.
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