
KIL NOTAT 

Kulturministeriet  kurrikurn.dk  og stpkum.dk  

KL's høringssvar vedr, ændring i folkeoplysningslo-
ven og ligningsloven 

KL har den 30. juni 2016 modtaget lovforslag om ændring af folkeoplys-
ningsloven og ligningsloven med høringsfrist den 15. august 2016. 

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale fra den 31. maj 2016, 
som Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det konservative 
Folkeparti indgik. Aftalen omhandler en række initiativer rettet mod religiøse 
forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte 
parallelle retsopfattelse. Ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven 
indgår i aftalen, som desuden indeholder en række andre tiltag inden for føl-
gende hovedtemaer: (1) Fratagelse af offentlig anerkendelse, (2) forhindre 
indrejse af hadprædikanter og (3) øgede sanktioner. 

Lovforslaget består af følgende seks overordnede ændringer: 

1. Opstramning af betingelser for at opnå støtte til folkeoplysende for-
eninger efter folkeoplysningsloven samt opstramning af kommunal-
fuldmagten, således at kommuner heller ikke med hjemmel i kom-
munalfuldmagten skal kunne yde støtte til foreninger, der modarbej-
der demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettighe-
der. 

2. Kommunernes tilsynspligt skal styrkes, således at kommunerne kan 
standse udbetaling, kræve allerede udbetalt støtte tilbage eller fra-
tage foreninger anviste lokale. 

3. Kommunerne skal løbende offentliggøre en liste over foreninger, der 
modtager støtte eller får anvist lokale. Endvidere skal kommunerne 
offentliggøre de pågældende foreningers regnskaber for tilskud efter 
loven samt offentliggøre en liste over de foreninger, der får afslag på 
tilskud eller anvist lokale. 

4. Kommunerne skal orientere SKAT, når der træffes afgørelse om 
manglende overholdelse af det foreslåede krav om ikke at modar-
bejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder. 

5. Forbuddet mod at yde støtte til gudsdyrkelse eller kirkelige handlin-
ger, der i dag følger af bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 
2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt fol-
keoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen), 
bliver lovfæstet. 

6. SKAT skal af egen drift underrette andre offentlige myndigheder om 
afslag på en ansøgning om — og tilbagekaldelse af — godkendelse 
som almennyttig eller almenvelgørende forening mv. efter ligningslo-
vens § 8 A og § 12, stk. 3, når oplysningen vil være relevant for den 
pågældende myndighed. 

KL har alene bemærkninger til ændringerne i nr. 1-4. 

Dato: 1. august 2016 

Sags ID: SAG-2016-03516 
Dok. ID: 2218820 

E-mail: IDHA@kl.dk  og 
sgl@kl.dk  
Direkte: 3370 3403 

Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 

www.ki.dk  
Side 1 af 3 



KL. NOTAT 

Det fremgår desuden af lovforslaget, at regeringen ønsker, at der udarbej-
des en rapport med en evaluering af de nye tilsynsregler. Evalueringen vil 
blive udarbejdet senest to år efter lovens ikrafttrædelse og herefter over-
sendt til Folketinget. 

Bemærkninger til ændring nr. 1 om opstramningen af folkeoplysnings-
loven og kommunalfuldmagten 
Det foreslås, at foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller under-
minere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 
ikke kan ydes tilskud til eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven. KL 
henleder opmærksomheden på, at det vil være en stor udfordring for kom-
munerne i praksis at sondre mellem en forenings adfærd og enkelte indivi-
ders, som samtidig er medlemmer af den pågældende forening, adfærd og 
på den baggrund afgøre, hvorvidt en forening er tilskudsberettiget og/eller 
kan få anvist lokaler. 

Ligeledes finder KL formuleringen om at underminere demokrati eller grund-
læggende friheds- og menneskerettigheder yderst vanskeligt for kommu-
nerne i praksis at lave afgørelser på baggrund af. I lovforslaget er der anført 
eksempler på definitionen af begreberne "demokrati" og "grundlæggende fri-
heds- og menneskerettigheder", men da bestemmelsen er en absolut til-
skudsbetingelsen, bør den formuleres udtømmende, så de kommunale for-
valtning kan afgøre, om aktiviteten er tilskudsberettiget. 

Bemærkninger til ændring nr. 2 om kommunernes tilsynspligt 
Beskrivelsen af konsekvenserne for kommunerne ved de ændrede tilsyns-
regler underdrives. Ved eksempelvis at skrive "Derfor vil det kunne fore-
komme" (side 23 under afsnit 3), bliver der lagt op til, at lovændringen gene-
relt ikke vil have konsekvenser for tilsynet og tilrettelæggelsen af dette i 
kommunerne. Dette stemmer ikke overens med lovforslaget. Selvom intenti-
onen er, at omfanget af tilsynet ikke skal udvides markant, så vil det æn-
drede sigte med tilsynet, og det der i udkastet omtales som et "risikobaseret 
tilsyn", føre til ekstra administrative byrder i kommunerne. 

Derudover vurderer KL, at bestemmelsen om opstramning for at yde støtte 
på andet grundlag end efter folkeoplysningsloven, vil medføre et omfattende 
tilsyn, når kommunerne skal kontrollere, om hvorvidt der i henhold til lov-
forslaget er tale om mellemmænds leje, som er ulovlig, eller enkeltpersoners 
leje, som er lovlig. I praksis vil det være vanskeligt at kontrollere, om en en-
keltperson optræder som mellemmand. Det er vanskeligt på baggrund af ud-
lejningsanmodningen og emnet at afgøre, om en given aktivitet falder inden-
eller udenfor lovens område. 

I forbindelse med kommunernes tilsyn med foreningerne, vil det være hen-
sigtsmæssigt, hvis kommunerne selv har adgang til at indhente og kontrol-
lere foreningernes medlemslister og medlemsoplysninger (som jf. bemærk-
ningerne til nuværende folkeoplysningslov §29 ikke kan indhentes i en form, 
der identificerer det enkelte medlem). Dette vil også være væsentligt i for-
hold til, at kommunerne kan vurdere om personer, der modarbejder demo-
krati og frihedsrettigheder har tilknytning til en forening. Alternativt kan kom-
munerne ikke få bekræftet om enkeltpersoner har tilknytning til en forening 
med mindre de selv udgiver sig som repræsentanter for foreningen eller har 
officielle poster, fx som bestyrelsesmedlem eller kontaktperson. 
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9,& 
Med venlig hils 

A14/1‹ 
Arendt Nielsen Ida HageWr-- 

KL NOTAT 

Bemærkninger til ændring nr. 3 om offentliggørelse af regnskaber mv. 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at der bliver lagt op til, at kommunerne skal of-
fentliggøre de tilsendte regnskaber løbende. Kommunerne skal afgøre regn-
skabsperioden og fristen for regnskabsaflæggelsen. Modtagelsen af regn-
skaberne kan være begrænset til en kort periode, da alle er underlagt 
samme frister. Man vil dermed med fordel kunne offentliggøre alle regnska-
ber samtidigt umiddelbart efter fristen for regnskabsaflæggelsen. Det vil 
være administrativt mindre belastende, uden at det går udover områdets 
gennemsigtighed, da perioden mellem modtagelsen af de første og sidste 
regnskaber vil være kort. 

KL forudser desuden, at forslaget om at offentliggøre en fortegnelse over de 
foreninger, der meddeles afslag, vil medføre en administrativ tung byrde for 
kommunerne. Kommunerne har løbende både mundtlig og skriftlig dialog 
med mange potentielle ansøgere. Derfor har forslaget den konsekvens, at 
kommunerne skal udarbejde ekstra opgørelser af denne type sager. Forsla-
get tager derudover ikke højde for, at mange ansøgere også får afslag på 
dele af deres ansøgninger, både i forhold til aktivitetstilskud og lokaleudlån. 

KL gør derudover opmærksom på, at mange foreninger er registreret med 
postadresse hos en fysisk person, typisk et bestyrelsesmedlem. Det forud-
sættes derfor, at der med loven er sikret lovmedholdelighed i forhold til per-
sondataloven ved offentliggørelse af disse oplysninger. 

Endeligt fremgår det af lovforslaget, at ordningen vil kunne bidrage til at sikre 
et let tilgængeligt overblik over, om en given forening f.eks. er  meddelt af-
slag på støtte i en anden kommune. Da kommunerne registrerer og offentlig-
gør oplysninger på forskellige måder, ligesom de enkelte kommuners hjem-
mesider er forskelligt opbygget, kræver det i givet fald en søgning på 98 
kommuners hjemmesider. KL mener derfor ikke, at ordningen vil bidrage til 
at sikre landets kommunalbestyrelser et "let tilgængeligt overblik." 

Bemærkninger til ændring nr. 4 om underretning til SKAT. 
KL anbefaler, at loven først træder i kraft, når kommunernes digitale registre-
rings- og tilskudssystemer kan sende de nødvendige oplysninger til SKAT. 
Det fremgår ikke af lovforslaget, hvornår loven træder i kraft. 

Forbehold for økonomiske konsekvenser 
KL kan ikke afgive høringssvar vedr, de økonomiske konsekvenser på det 
foreliggende grundlag, idet ministeriet ikke har ikke sendt forudsætninger for 
og beregningerne af de økonomiske konsekvenser med. KL forventer, at der 
bliver en separat DUT-høring. 

Dette høringssvar er afgivet med forbehold for politisk godkendelse. 
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