
° 8 MRS. 1998 Medlem af borgerrepræ
sentationen 2. kommun

ekontor

19941130101-6 Landehjælpvej 17, 4. s
al MV

2300 København S 2-3) Se bagest De har ved brev af 29. 
september 1994 rettet 

henvendelse til
Indenrigsministeriet ve

drørende lovligheden a
f et tilskud på

300.000 kr., som Købe
nhavns Kommune har 

ydet til Foreningen
Montmartre til etablerin

g af Den selvejende ins
titution Montmar-

tre. I begyndelsen af 1994 
ønskede det anpartsse

lskab, som på davæ-

rende tidspunkt ejede s
pillestedet Montmartre,

 at afhænde ste-
det. En kreds af person

er med tilknytning til de
t københavnske

musikliv ansøgte ved b
rev af 11. marts 1994 K

øbenhavns Kommune
om økonomisk støtte ti

l at overtage Montmart
re.

Den 3. maj 1994 stifted
e personkredsen Foren

ingen Montmartre.

Foreningens vedtægte
r indeholdt bl.a. følgend

e bestemmelse om
foreningens formål: us 3 Foreningens formål er 

at udøve erhvervsmæs
sig virksomhed ved

drift af "Montmartre" so
m spillested, fortrinsvis

 for nutidig,
rytmisk musik. Det er endvidere foreni

ngens formål, at der, h
urtigst muligt

efter foreningens stiftel
se, skal stiftes en erhve

rvsdrivende
fond, som, efter registr

ering i Fondsregisteret,
 skal overtage

foreningens driftsrettigh
eder til "Montmartre", h

vorefter fore-
ningen ophører sit virke

."
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Københavns Magistrat
, 1. afdeling, meddelte 

ved brev af 4. maj
1994 Foreningen Mont

martre, at magistraten 
havde bevilget for-

eningen et tilskud på 3
00.000 kr. til afholdelse

 af etablerings-
udgifter i forbindelse m

ed stiftelsen af Den sel
vejende institu-

tion Montmartre. Magis
traten stillede følgende

 betingelser for
ydelse af tilskuddet: "Det er forudsat, at fore

ningen overtager drifte
n af musikstedet

"Montmartre", Nørrega
de 41, 1265 Københav

n K og driver det vide-
re som alsidigt musikst

ed med vægten lagt på
 nutidig levende

musik, og at den selvej
ende institution indtræd

er i foreningens
rettigheder og forpligte

lser, så snart den er re
gistreret. For-

eningen skal straks tag
e initiativ til at få stiftet 

den selv-
ejende institution og ind

give anmeldelse hurtig
st muligt.

Tilskuddet vil blive udb
etalt, når der er indgåe

t aftale om

overtagelsen med sels
kabet EJA 1990 Aps, d

er ejer musikstedet.

Det er en forudsætning
 for udbetalingen, at de

r finder tilbage-
betaling sted i det omfa

ng, det endelige årsreg
nskab for 1994

viser et mindre tilskuds
behov."

De anførte i brev af 29.
 september 1994 til Ind

enrigsministeri-
et, at tilskuddet efter D

eres opfattelse var i str
id med kommu-

nalfuldmagten, da kom
munen herved blanded

e sig i erhvervsvirk-
somhed. De anførte en

dvidere, at Montmartre
 naturligvis til en

vis grad var en kulturel
 institution, men at der 

samtidig var
tale om en betydelig gr

ad af værtshuselement
, hvilket medførte

konkurrenceforvridning
 dels i forhold til de øvr

ige steder med
musik og spiritusserver

ing og dels i forhold til d
e øvrige

værtshuse i byen. Ved brev af 6. oktober 
1994 anmodede Inden

rigsministeriet Køben-
havns Borgerrepræsen

tation om en udtalelse 
i sagen. Indenrigsmi-

nisteriet bemærkede i d
en forbindelse, at en ko

mmune ifølge al-
mindelige kommunalre

tlige grundsætninger om
 kommuners opgaveva

-

retagelse normalt alene
 kan medvirke ved dan

nelsen af en fond
ved at indskyde fondsk

apital, såfremt fonden u
delukkende vareta-

ger opgaver, som komm
unen selv kunne vareta

ge, og ministeriet
anmodede derfor særli

gt om at få oplyst, hvor
vidt Københavns

Kommunes tilskud til d
en selvejende institutio

n var et drifts-
tilskud eller et indskud 

af fondskapital. Ministe
riet anmodede



p y g r m n selvejende 
insti-

eter. tionen afgav ved brev a
f 5. maj 1995 en udtale

l-

rrepræsentationen førs
t redegjorde for sagens

fter bl.a. anførte følgen
de:

fdeling afgav på den ba
ggrund den 4. maj 199

4

ud til etablering på 300
.000 kr. Beløbet blev

ed for foreningen til afh
oldelse af etable-

rbindelse med stiftelse 
af "Den Selvejende

tre". Magistraten forbeh
oldt sig ret til at

ller delvis tilbagebetalt,
 såfremt det ende-

1994 viste et mindre til
skudsbehov. ...

1 at Københavns Komm
une ikke har ydet til-

t 1 at indskyde fondska
pital, men alene har

t sikre den selvejende i
nstitutions opret-

d rtsatte drift af Montm
artre.

bes ingen om at yde til
skuddet var en forvent-

sonk en i foreningen og
 den udpegede bestyre

l-
per r med stor indsigt i 

og erfaring fra både

erhv livet, ville sikre dri
ften af Montmartre

onom som kunstnerisk
 forsvarlig måde og der

med

igtig lturinstitution i Køb
enhavn.

... Det har beklageligvis e
fterfølgende vist sig, at

 det ikke lykke-
des for foreningen at st

abilisere driften af Mon
tmartre økono-

misk. Driftsresultatet fo
r 1994 viser et betydeli

gt underskud,
og foreningen må erke

nde, at et spillested af 
Montmartres karat

ikke kan drives uden be
tydelige faste offentlige

 tilskud. Magi-
straten er imidlertid ikk

e indstillet på på den n
uværende bag-

grund at yde tilskud til M
ontmartre ud over den 

honorarstøtte,

som Montmartre 1 lighe
d med andre spillested

er modtager fra Mu-
sikudvalget. Københavns Kommune

 har med sit tilskud på 
300.000 kr. i forbin-

delse med foreningens
 overtagelse af driften a

f Montmartre i maj
1994 alene varetaget s

in opgave som formidle
r af økonomisk støt-

te til kulturelle formål. T
ilskuddet er helt at liges

tille med
de tilskud, som kommu

nen i øvrigt yder for at 
sikre et højt og

alsidigt kulturliv i Køben
havn og kan i øvrigt he

ller ikke ad-
skilles fra de tilskud so

m f.eks. Statens Musik
rád eller andre

offentlige tilskudsydere
 stiller til rådighed for la

ndets kultu-
relle institutioner og so

m er en forudsætning f
or megen af den

nuværende kulturelle a
ktivitet i Danmark. ..."

Den 12. januar 1996 ha
r vicekontorchef Kø-

benhavns Kommune, t
elefonisk oplyst over fo

r Indenrigsministe-

endvidere om at få næ
rmere 0 l snin e 0 de

tutions aktivit Borgerrepræsenta se, hvori borge baggrund og here "Magistratens 1. a tilsagn om et tilsk stillet til rådigh ringsudgifter i fo Institution Montmar kræve beløbet helt e lige årsregnskab for Det fremgår så edes, skuddet med de formå ydet tilskudde for at telse og dermed en fo Baggrunden for lutn ning om, at per reds se, som tæller sone musiklivet og ervs på en såvel øk isk bevare denne v e ku



riet, at den selvejende 
institution aldrig nåede

 at blive eta-
bleret, idet Foreningen

 Montmartre gik konkur
s i begyndelsen af

1995. Indenrigsministeriets u
dtalelse:

Det tilsyn, som Indenrig
sministeriet fører med K

øbenhavns Kommu-
ne, er et retligt tilsyn. D

et betyder, at tilsynet k
un omfatter

spørgsmål om, hvorvid
t der er sket en tilsides

ættelse af lovgiv-
ningen, herunder offen

tligretlige retsgrundsæt
ninger, jf. § 48 i

lov om Københavns Ko
mmunes styrelse (lovb

ekendtgørelse nr. 616
af 18. juli 1995). Indenr

igsministeriet kan sáled
es ikke tage

stilling til spørgsmål om
 hensigtsmæssigheden

 af Københavns Kom-
munes dispositioner, m

en alene til spørgsmål 
om dispositionernes

lovlighed. Det er ikke reguleret i l
ovgivningen, hvorvidt e

n kommune kan
yde tilskud til en forenin

g med henblik på etabl
ering af en

selvejende institution s
om den i sagen omhan

dlede. Spørgsmål om
lovligheden af et sådan

t tilskud skal derfor afg
øres efter al-

mindelige kommunalre
tlige grundsætninger om

 kommuners opgave-
varetagelse. Det er fast antaget i de

 kommunale tilsynsmyn
digheders praksis

og i den juridiske littera
tur, at en kommune - i 

den udstrækning
det ikke er lovreguleret

 - kan varetage kulturel
le aktiviteter,

f.eks. inden for musiko
mrâdet.

Det er tillige fast antage
t, at en kommune som 

udgangspunkt ikke
uden lovhjemmel kan d

rive handel, håndværk,
 industri eller fi-

nansiel virksomhed. Det er endvidere fast a
ntaget, at en kommune

 uden lovhjemmel kan
yde støtte til en fonds e

ller en forenings vareta
gelse af opga-

ver, som kommunen se
lv lovligt kunne varetag

e. Hvis fonden eller
foreningen imidlertid og

så varetager ikke-komm
unale opgaver,

skal kommunen sikre s
ig, at den kommunale s

tøtte kun anvendes
til varetagelsen af kom

munale opgaver.



En kommune kan endv
idere yde støtte til dann

elsen af en fond ved
at yde tilskud til fonden

s grundkapital eller til a
ndre etable-

ringsudgifter. Det er do
g normalt en betingelse

, at fonden ude-
lukkende kan varetage

 opgaver, som kommun
en selv kunne varetage

.

Dette skyldes, at tilskud
 til en fonds grundkapit

al eller andre
etableringsudgifter ikke

 som driftsstøtte kan fo
rbeholdes udfø-

relsen af en bestemt de
l af fondens virksomhe

d.

I den foreliggende sag 
må det antages, at form

ålet med det kom-

munale tilskud har vær
et at varetage en komm

unal interesse 1 at
støtte den fortsatte drif

t af et alsidigt musikste
d i København

Dette formål er imidlert
id søgt varetaget ved a

t yde en støtte

til Foreningen Montmar
tre uden, at det er sikre

t, at støtten kun
anvendes til det tilsigte

de formål. Det er efter 
Indenrigsmini-

steriets opfattelse uklar
t, om kommunen, da de

n ydede støtten,
har tilsigtet, at forening

ens muligheder for anv
endelse af den

kommunale støtte skul
le være begrænset til fo

rmålet hermed. Det
må formentlig kunne an

tages, at dette ikke har
 været tilfældet,

jf. borgerrepræsentatio
nens udtalelse om, at d

er ikke var tale
om støtte til grundkapit

al. Der har således væ
ret tale om en

generel driftsstøtte til fo
reningen.

Foreningens formål er 
efter vedtægterne at va

retage en erhvervs-
mæssig drift af Montma

rtre. Med et sådant form
ål ville forening-

en have mulighed for ik
ke kun at varetage kult

urelle aktivite-
ter, men også erhvervs

virksomhed, som Købe
nhavns Kommune ikke

lovligt kan yde støtte til
. Kommunen har såled

es ikke lovligt
kunnet yde en generel 

støtte til foreningen.

Kommunen har derimo
d lovligt kunnet yde en 

øremærket støtte til

etableringen af den påt
ænkte fond, hvis fonde

n udelukkende skul-
le kunne varetage opga

ver, som kommunen se
lv lovligt kunne vare-

tage. Den ydede støtte
 må imidlertid ikke anta

ges at have været
øremærket. Fonden skulle i øvrigt v

aretage de samme akti
viteter som for-

eningen, og fonden sku
lle være en erhvervsdri

vende fond. Da



kommunen ikke lovligt 
kan yde generel støtte 

til en sådan fond,
har kommunen ikke lov

ligt kunnet yde støtte ti
l etablering af en

sådan fond. Københavns Kommune
 har på den baggrund e

fter Indenrigsministeri-
ets opfattelse ikke lovli

gt kunnet yde det pågæ
ldende tilskud,

hvilket ministeriet samt
idig hermed har medde

lt Københavns Bor-
gerrepræsentation. Da tilskuddet imidlertid

 er ydet, finder Indenrig
sministeriet

ikke grundlag for at fore
tage sig videre i sagen

.

Kopi af dette brev er se
ndt til Københavns Bor

gerrepræsentation.

vilket herved meddeles
, idet Indenrigsminister

iet skal
dtale, at Københavns K

ommune ikke lovligt ha
r kunnet yde det

omhandlede tilskud på
 300.000 kr. til etablerin

g af Den selv-
ejende institution Mont

martre.

Der henvises til j.nr. 0.0
12-7/94.

3 ) HUSK 2) Københavns Borger
repræsentation, Rådhu

set, 1599 København V
:

Indenrigsministeriet ha
r 1 dag skrevet følgend

e til medlem af

borgerrepræsentatione
n Landehjælpvej 17, 4.
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