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Sagsnr. Medlem af Folketinget Morten Marinus (DE) hard. 12. juni 2013 stillet følgende
201308350 spørgsmål nr. S 1974 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.

Doknr.
110900

Spørgsmål nr. S 1974:

Dato “Mener ministeren, at det er i orden at kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget
18-06-2013

den 19. november 2013 deltager i en plakatkampagne for det kommunalt finansierede
Agendacenter i Albertslund?”

Svar:

Det fremgår af Agendacenter Albertsiunds hjemmeside (www.aqendacenter.dk) blandt
andet, at der er tale om en selvejende institution, som på forskellige måder varetager
miljøopgaver, og at Albertslund Kommune yder tilskud til centeret.

Jeg kan i anledning af spørgsmålet generelt oplyse, at kommuner efter kommunal
fuldmagtsregler ud over lovbestemte opgaver på miljøområdet lovligt kan varetage
opgaver med henblik på at varetage miljø- og energihensyn.

Det er efter de nævnte grundsætninger endvidere antaget, at kommuner på visse
betingelser uden lovhjemmel kan yde støtte til private foreningers varetagelse af op
gaver. Det er en betingelse for sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de
aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt ville kunne udføres af kommunen selv,
eller at støtten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne
varetage. Det er endvidere en betingelse, at foreningen giver samtlige kommunens
borgere mulighed for at deltage i foreningens kommunalt støttede aktiviteter, eller i
tilfælde, hvor adgang til foreningens aktiviteter ikke er åben for alle borgere, at af
grænsningen af borgernes adgang til de støttede aktiviteter sker ud fra saglige kriteri
er. Det betyder, at en kommune ikke kan støtte aktiviteter i en forening, der kun opta
ger medlemmer fra en begrænset kreds, hvis afgrænsning af kredsen er usaglig i for
hold til formålet med støtten. Det samme gælder, hvis foreningens aktiviteter reelt set
ikke er åben for alle personer inden for den sagligt afgrænsede kreds.

Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke kan antages at være sagligt, hvis en
kommune afgrænser kredsen af de borgere, der deltager i kommunalt støttede aktivi
teter, til personer med et bestemt politisk eller ideologisk tilhørsforhold, og en kommu
ne vil således heller ikke kunne støtte en forenings aktiviteter, hvis foreningen foreta
ger en sådan afgrænsning af de borgere, der deltager i foreningens aktiviteter.

En kommune er forpligtet til at føre tilsyn med, at den støtte, der ydes til en forening,
anvendes til de formål, som kommunen lovligt kan støtte, herunder at der ikke sker en
usaglig begrænsning af den kreds af borgere, som kan deltage i foreningens aktivite
ter. Der gælder ikke generelle regler for, hvordan et sådan tilsyn skal føres, og dette
vil således bero på en konkret vurdering.



For så vidt angår den konkrete sag bemærkes, at det er statsforvaltningen den regi
on, hvori kommunen er beliggende, der fører tilsyn med, at kommunen overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, det vil for så vidt angår Al
bertslund Kommune sige Statsforvaltningen Hovedstaden.

Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en til
synssag.

Det tilkommer således ikke mig på det foreliggende grundlag at udtale mig om den
konkrete sag.

Ministeriet har sendt dette svar til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager
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