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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 4. august 2016 stillet
følgende spørgsmål nr. 797 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til
udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 797:
”Vil ministeren begrænse offentlige tilskud til organisationer m.v. i Danmark, som
er tilknyttet Det Muslimske Broderskab eller en af dens frontgrupper/
partnerskaber?”
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Lad mig indledningsvist slå fast, at jeg tager skarpt afstand fra Det Muslimske
Broderskab, og en organisation som denne modtager ikke støtte fra Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet.
Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet desuden indhentet bidrag fra
Kulturministeriet og Social-og Indenrigsministeriet.
Social-og Indenrigsministeriet har oplyst følgende:
”Statslige tilskud til organisationer m.v. beror generelt på en løbende politisk
prioritering inden for lovgivningens rammer, hvor det således besluttes, hvilke
organisationer m.v. der skal tildeles forskellige former for statslige tilskud.
For så vidt angår de årlige satspuljemidler, som anvendes til indsatser og projekter
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, fastsættes den nærmere
anvendelse af puljebeløbet på finansloven, jf. § 5, stk. 2, i lov om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). Det er således de partier, der har
tilsluttet sig forliget om satspuljen, der ved forhandling og aftale fordeler satspuljen. I visse tilfælde er det bestemt, at midlerne til et bestemt formål skal
fordeles via en ansøgningspulje, som herefter udmøntes af Socialstyrelsen efter
faglige og saglige kriterier blandt ansøgerne.
For så vidt angår kommunale tilskud, kan det oplyses, at kommuner med hjemmel
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varetagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, under visse nærmere
betingelser kan yde støtte til foreninger. Kommunerne er ikke forpligtet til at yde
støtte til foreninger efter kommunalfuldmagtsreglerne, og den enkelte
kommunalbestyrelse kan således opstille saglige begrænsninger for støtte m.v.
efter kommunalfuldmagtsreglerne.
Som led i regeringens aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som
søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, har Kulturministeriet udarbejdet et udkast til lovforslag om ændring
af folkeoplysningsloven. Høringsfristen er netop udløbet den 15. august 2016.
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre, at kommunerne ikke kan yde støtte –
herunder efter kommunalfuldmagtsreglerne – til foreninger, der søger at
modarbejde eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder. Der henvises i øvrigt til Kulturministeriet, for så vidt angår
det nærmere indhold af lovforslaget.”
Kulturministeriet har oplyst:
”Regeringen har den 31. maj 2016 indgået en aftale om initiativer rettet mod
religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og
understøtte parallelle retsopfattelser. Aftalen sætter ind med nye tiltag, som
handler om fratagelse af offentlig anerkendelse, forhindre indrejse af
hadprædikanter og sanktioner.
Som led i denne aftale arbejder Kulturministeriet p.t. på at ændre
folkeoplysningsloven, som har været sendt i høring over sommeren. Hensigten
med lovforslaget er at tydeliggøre og stramme op på tilskudskravene for at sikre,
at der ikke ydes støtte til foreninger, der søger at modarbejde eller underminere
demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder heller ikke efter
kommunalfuldmagtsreglerne. Endvidere indskærpes kommunernes pligt til at føre
tilsyn, ligesom kommunerne skal offentliggøre lister over, hvilke foreninger, der
får tilskud eller afslag herpå samt foreningernes regnskaber.
Det vil ligesom i dag fortsat være kommunerne, der konkret afgør, om en forening
opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter folkeoplysningsloven.”
Jeg kan henholde mig til det af Kulturministeriet og Social- og Indenrigsministeriet
oplyste.
Inger Støjberg
/
Karen-Lise Johansen Karman
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