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Kære Susanne
Tak for din mail af 8. marts 2016, hvori du spørger mig, hvordan
jeg sikrer, at de folkeoplysende foreninger, der får kommunal støtte, ikke er forkyndende.
Det følger af folkeoplysningsloven, at folkeoplysende foreningers
aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art
skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge. Af folkeoplysningsbekendtgørelsen fremgår, at der ikke kan
ydes tilskud til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller
kirkelige handlinger, herunder afholdelse af gudstjeneste, dåb,
konfirmation eller konfirmationsforberedelse.
En forening, der er godkendt som folkeoplysende, kan imidlertid
både have aktiviteter, der er støtteberettigede, og aktiviteter der
ikke er støtteberettigede.
Københavns Kommune yder medlemstilskud til foreningernes medlemmer under 25 og til handicappede uanset alder. Der er ikke til
tilskuddet knyttet et krav om et bestemt aktivitetsniveau.
Når en godkendt, folkeoplysende forening modtager tilskud fra
Københavns Kommune påser min forvaltning, at foreningen har
redegjort for sine folkeoplysende, tilskudsberettigede aktiviteter.
Dette gør alle foreninger ved hvert år at indsende en aktivitetsplan.
Af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København fremgår,
at forvaltningen til enhver tid kan indkalde regnskab for modtaget
tilskud samt dokumentation for, at virksomheden gennemføres
efter reglerne, herunder folkeoplysningslovens formålsbestemmelser. Forvaltningen kan endvidere til enhver tid foretage varslede
og uvarslede tilsyn hos foreningerne.
I praksis gennemgår forvaltningen alle foreningers ansøgninger og
regnskabsaflæggelser og følger op i nødvendigt omfang. Supplerende indkaldes der yderligere materiale (for eksempel medlemslister eller yderligere regnskabsmateriale), og der gennemføres tilsynsbesøg. Udvælgelsen af foreninger til tilsynsbesøg sker dels
tilfældigt, dels på indikation (for eksempel forhold der kommer
frem under sagsbehandlingen, eller tip fra omverdenen).
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På baggrund af den aktuelle udsendelsesrække om visse foreninger i bl.a. Københavns Kommune har min forvaltning iværksat en
gennemgang af de eksisterende retningslinjer og procedurer. Resultatet heraf vil blive forelagt for Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt.

Med venlig hilsen

Carl Christian Ebbesen
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