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NOTAT 

Kulturministeriet kum@kum.dk og stp@kum.dk 

Økonomisk høringssvar 

 
KL har d. 26. august modtaget oplysninger om den økonomiske del af hørin-
gen om forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven.  
 
Ministeriet vurderer, at indførelsen af lovforslaget vil medføre en merudgift 
for kommunerne på 4,4 mio. kr. årligt. Merudgiften begrundes dels ved at 
lovforslaget vil have administrative konsekvenser i forhold til tilrettelæggel-
sen af kommunernes tilsyn med foreninger, der modtager tilskud eller anvi-
ses lokaler. Dels ved at kommunerne skal offentliggøre lister over forenin-
gernes regnskab samt fortegnelser over, hvilke foreninger, der får henholds-
vis tilskud og lokaler eller afslag herpå.  
 
KL er enig i, at det er disse dele af lovforslaget som påfører kommunerne en 
meropgave.  
 
Kommunernes tilsynsopgave med foreninger, der modtager tilskud eller anvi-
ses et lokale ændres som følge af §§ 33 stk. 5, 44 a stk. 2 og 4 a. Det vil have 
administrative konsekvenser, da tilsynet som følge heraf skal tilrettelægges 
anderledes end i dag. KL hæfter sig dog ved, at der i forslaget lægges vægt 
på at omfanget af tilsynsopgaven ikke skal ændres og at denne baseres på 
stikprøver. I den forbindelse efterlyser flere kommuner dog en klar vejledning 
om tilsynsopgaven.  
 
KL er enige i, at der er en meropgave ved, at kommunerne løbende skal 
ajourføre og offentliggøre regnskaber for de foreninger, der modtager tilskud 
eller har fået anvist et lokale, samt lister over hvilke foreninger, der modtager 
en form for støtte og hvilke der har ansøgt om støtte, men har fået afslag 
herpå.  
 

KL har været i kontakt med en række kommuner, der peger på, at deres nu-
værende systemer og arbejdsgange ikke understøtter en effektiv opgaveløs-
ning af ovenstående. Samtidigt peger flere på, at mange foreninger blot fore-
tager enkelt bookninger af lokaler. KL´s høringssvar forudsætter derfor, at 
lovgivningen åbner op for en vis fleksibilitet i forståelsen af den løbende of-
fentliggørelse af oplysningerne og at der er en bagatelgrænse for, hvornår 
en forenings oplysninger skal behandles af en kommunalmedarbejder og of-
fentliggøres.  
 
KL kan – under forudsætning af at tilsynsopgaven ikke forøges i omfang og 
at der er en bagatelgrænse for hvornår en forenings oplysninger skal offent-
liggøres og at der er en vis fleksibilitet i forståelsen af løbende offentliggø-

relse – tilslutte sig en permanent årlig kompensation for merudgiften på 4,4 
mio. kr.  
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NOTAT 

 

KL vurderer dog, at der vil være en række opstartsomkostninger i det første 
år efter lovens ikrafttrædelse. Det gælder både i forhold til tilsynsopgaven og 
i forhold til, at kommunerne skal offentliggøre lister over foreningernes regn-
skab samt fortegnelser over, hvilke foreninger, der henholdsvis modtager til-
skud, får anvist et lokale eller afslag herpå. På den baggrund vurderer KL, at 
lovforslaget vil medføre en merudgift på 6,6 mio. kr. i år 1.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Bille 
 
 
 


