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1. Spørgsmål: Har du mulighed for at hjælpe mig med at afklare
hvordan Københavns Kommune har/fremover vil støtte
Distortion?
Der er mellem Københavns Kommune, Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Nus/Nus Aps indgået en aftale om tilskud til
gennemførelse af Copenhagen Distortion i perioden 2013 – 2016 i
henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. november
2012.
Copenhagen Distortion modtager en bevilling på 850.000 kr. i 2013
samt 2014. Derudover yder Københavns Kommune et ekstra tilskud
på 1.000.000 kr. i 2013, 800.000 kr. i 2014 og 600.000 kr. i 2015 og
2016. Dette tilskud er øremærket til bl.a. styrkelse af
festivalorganisationen, nye sikkerhedstiltag og forbedring af renhold
og toiletforhold.
2. Spørgsmål: Hvordan er proceduren for at søge støtte hos
Kultur- og Fritidsforvaltningen?
Ansøgningen bliver sendt til medlemmerne af Kultur- og
Fritidsudvalget via udvalgets digitale portal. Herfra har medlemmerne
mulighed for at rejse sagen politisk og anmode om at få sagen
behandlet på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
Mindst et medlem af udvalget skal bede om at få sagen på Kultur- og
Fritidsudvalgets dagsorden.
På et møde den 22. april 2010 besluttede udvalget, at forvaltningen
ikke selvstændigt indstiller til de frie/disponible midler – uanset
projektets karakter eller kvaliteter. Begrundelsen for ikke at indstille
er hermed konsekvent, at der ikke er afsat midler til projektet på
udvalgets budget.
Forvaltningen argumenterer i sagsfremstillingen for eller imod
projektet, og Kultur- og Fritidsudvalget tager på baggrund heraf
stilling til ansøgningen, uafhængigt af hvem initiativtageren er.
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Der er på udvalgets budget for 2014 afsat en pulje i frie midler, som i
givet fald kan anvendes af Kultur- og Fritidsudvalget til at
imødekomme ansøgninger.

Venlig hilsen
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