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Rillerød byråd har ved skrivelse sE 9. januar 1984

(j.nr. 18.09.02049) henledt opmærksomheden på en sag, der ved

rører en ansøgning fra Danmarks Kommunistiske Ungdom om kommu

nal støtte.

Det fremgår af skrivelsen, at kommunen siden 1976 har

yde.t støtte til børne— og ungdomsforeninger efter nærmere an—

føvte reqler. Såvel politiske foreninger som foreninger med

rigies baggrund har modtaget støtte efter disse regler.

Tidligere har Danmarks Kommunistiske Ungdom også modtaget

støtte efter disse reqler, men byrådet har afslået at yde

:støtte til Danmarks Kommunistiske Ungdom for 1983, idet denne

iforening havde ansøgt om støtte til ganske mange ikke—politi

ske aktiviteter, bl.a. spejdervirksomhed. Af slaget er meddelt

med den begrundelse, at disse aktiviteter ikke ses at have re—

lation til en politisk unqdomsforeninqs almindeliqe funk—

tionsområde. Det frencår af skrivelsen at hagqrunden for afq

relsen er, at man i byrådet anså det for usandsynligt at en

politisk forening skulle iværksætte så mange ikke—politiske

;aktiviteter samt at ansøgninqen om støtte til spejdervirksom—

hed havde karakter af en provokation, bl.a. fordi den eneste

anvendelige definition på spejdervirksomhed er, at det et

virksomhed der udøves af spejdere. Det fremgår videre af skri

velsen, at byrådet anser det for særdeles vanskeligt at tage

en fuldt lovlig beslutnina i denne og tilsvarende sager, idet

en revision af foreningens regnskab næppe vil kunne skabe sik—

flrhed for, at tiiskuddene anvendes til de angivne formål.

På denne bagqrund anmoder byrådet ministeriet om at tage

/ op til overvejelse, hvorvidt de foreliagende retninaslinier

!\ / for tilskud til politiske og religiøse foreninger burde revi—

deres.



Indenriqsministeriet skal i denne anledning udtale, at en

kommune kun er foroliqtet til at yde støtte til børne— og ung—

domsforeninger, i det omfanq dette fremgår af lovazvnLnqen,

eksempelvis fritidsloven.

Çtøtte til børne— og unc’domsforeninqer, herunder roliti—

ske og religiøse ungdornsoroanisationer, der går ud over fri—

tidslovens område må qives efter kriterier, der sikrer en sag—

lig oq ligeli.q behandling af de foreninger, der kan komme i

betragtning, jfr. ministeriets omtalte skrivelse af 1. juni j

179 til aintsrådsforeninqen. Det er derfor efter ministeriets

opfattelse ikke lovligt at afslå at yde støtte til en aktivi—

tet, der opfylder de opstillede betingelser alene med den mo—

tiverinq, at der er tale om en aktivitet, der ikke er sædvan—

lig for den påqældende type forening.

Kommunen er forpligtet til at sikre sig indsigt i, om

tilskuddene bliver anvendt til de ved ansøgningen oplyste for

mål. Hvilke foranstaltninger der skal træffes i denne anled—

ninq, kan ikke fastlæqqes generelt, udover at en revision af

foreningens reanskaber må være et naturligt led heri. Det er

dog incienrigsministeriets opfattelse, at f.eks. et uforholds

mæssigt stort antal aktiviteter, der ikke har relation til en

foreninqs almindelige funktionsområde vil kunne give anlednino

til at indhente yderligere oplysninger til belysning af, om

der reelt ydes støtte til partipolitiske eller egentlige reli—

qiøse formål. Hvilke yderligere oplysninger, der skal indhen—

tes, oa hvilke skridt der skal tages for i. givet fald at sikre

et fyldestgørende heslutninqsqrundlag, må bero på den usikker—

hed der hersker om formålet med aktiviteten.

Såfremt kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering

når til det resultat, at det er det artipolltiske eller

eqentliqe religiøse formål, der er hovedformålet med aktivite

ten, vil der ikke lovliqt kunne ydes støtte til den pågældende

aktivitet.

‘a kommunalbestyrelsen s)edes efter indenriqsministe—

riets opfattelse for så vidt angår de her omhandlede ikke lov—

plicitiae tilskud må kunne tage de skridt, der er nødvendige

for at sikre, at der ikke ydes støtte til partipolitiske og

egentlige religiøse formål, finder man ikke anledning til at

revidere den opfattelse, som ministeriet tidligere har givet

udtryk fors
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Ti1svnsrL’3et for rrederiksboro amt har mo8taaet koni af

n’rv’ren:e skrivelse.

p. M. ‘i,

P1iliernc3. kommune.


