Lovtekst om tilskud og anvisning af
lokaler
§29 stk. 3. Kommunalbestyrelsen
offentliggør de regnskaber, som
foreninger aflægger efter stykke 1.

Administrative retningslinjer

Foreninger skal uploade deres foreningsregnskab eller
tilskudsregnskab på foreningsportalen EGon Kultur og Fritid.
Herefter vil det være offentlig tilgængeligt på ”Find forening”
på mors.dk.
§35a. Kommunalbestyrelsen offentliggør Sager der behandles i Folkeoplysningsudvalget offentligøres i
en fortegnelse over foreninger, der
udvalgets dagsorden/referater.
modtager tilskud eller anvises lokaler
Bookede tider fremgår af foreningsportalen EGon Kultur og
efter denne lov eller regler fastsat i
Fritid.
medfør heraf.
En gang årligt, inden udgangen af 1. kvartal, offentligøres på
mors.dk, en fortegnelse over resterende tilskud og
lokalanvisninger.
§35a stk. 2. Kommunalbestyrelsen
Sager der behandles i Folkeoplysningsudvalget offentligøres i
offentliggør endvidere en fortegnelse
udvalgets dagsorden/referater.
over foreninger, der er meddelt afslag på En gang årligt, inden udgangen af 1. kvartal, offentligøres på
tilskud eller anvisning af lokaler.
mors.dk, en fortegnelse over resterende afslag på tilskud eller
lokaleanvisning.
Lovtekst om tilsyn
Administrative retningslinjer
§33 stk. 5. Kommunalbestyrelsen fører
Forvaltningen fører generelt tilsyn ud fra en videns- og
tilsyn med, at foreninger, der modtager
risikobaseret tilgang ud fra de indsendte årsberetninger.
tilskud eller anvises lokaler efter denne
Hvert år bliver der udtaget 3 folkeoplysende foreninger til
lov, overholder loven eller regler fastsat i revision.
medfør heraf.
Revisionen indeholder, på det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde, kontrol af medlemslister, aktivitetstilskud og
lokaletilskud.
På området for voksenundervisning vil revisionen indeholde
kontrol af undervisningstilskud.
Kapitel 11a. Kommunalt tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger på andet grundlag
Lovtekst
§44 a. Kommunalbestyrelsen kan ikke på
andet grundlag end efter denne lov yde
tilskud eller udlåne eller udleje lokaler til
foreninger, hvis formål eller adfærd
modarbejder eller underminerer
demokrati eller grundlæggende frihedsog menneskerettigheder.
§44 stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører
tilsyn med, at foreninger, der modtager
kommunalt tilskud eller låner eller lejer
kommunale lokaler på andet grundlag
end efter denne lov, opfylder
betingelserne i stk.1.

Administrativt tiltag
Fritidsområdet orienterer de andre forvaltninger om
lovændringen.
Alt tilsyn vurderes ud fra en videns- og risikobaseret tilgang.
Der afholdes et årligt møde med institutionsledere og stedets
servicemedarbejder. Derudover er der et årligt gennemsyn af
bygningen sammen med stedets brugere.
Der vurderes også ud fra indsendte regnskaber og
årsberetninger.

