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Kære Alex Morthorst,
Tak for din mail vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af en ny
låneaftale for foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Jeg kan forstå, at du
undrer dig over forskellige ting og har nogle spørgsmål, som jeg vil forsøge at
adressere nedenfor.
Først dit spørgsmål vedrørende tildeling af lokaler ifølge Folkeoplysningsloven.
Albertslund Kommune tildeler lokaler efter Folkeoplysningslovens
bestemmelser. Det vil sige, at foreninger for så vidt muligt tildeles lokaler, som
er egnede til deres formål. Det fremgår af loven, at der i denne tildeling skal
prioriteres foreninger med børne- og ungdomsmedlemmer højest.
I Albertslund Kommune er foreningslokaler en knap ressource, og der er derfor
ind imellem foreninger, som må dele lokaler eller vente på, at der bliver
egnede lokaler ledige. I forvaltningens tildelingen af lokaler bestræber
forvaltningen sig på, at foreningernes aktiviteter tilgodeses bedst muligt.
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I forhold til Jørn og Susannes habilitet i sagen vurderes det således:
Forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 3, regulerer habilitet i forbindelse med, at
”vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
tilknytning til et selskab, en forening eller anden privat juridisk
person, der har en særlig interesse i sagens udfald”.
For at der kan være tale om inhabilitet, kræves det, at Jørn og Susanne skal
være en del af ledelsen eller have en anden nær tilknytning til foreningen nu.
Det oplyses, at de tidligere har været formænd og medstiftere af foreningen
tilbage i 2009/2010.
I kommentarerne til forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 3, står der:
”Har den pågældende tidligere deltaget i ledelsen af det pågældende
organ, men er ophørt hermed på tidspunktet for sagens
behandlinger, foreligger der ikke inhabilitet efter stk. 1 nr. 3 jf.
UFR.2001.2468H.”
Det vil sige, at der ikke foreligger inhabilitet, da Jørn og Susanne ikke længere
er med i ledelsen af foreningen.
Kultur- & Fritidsudvalget ønskede på deres møde i april at få oplyst sagen
yderligere, og de har derfor bedt FKBG om en redegørelse for brugen af
musikladen. Det er min opfattelse, at redegørelsen på lige fod med de andre
oplysninger i sagen vil indgå i Kultur & Fritidsudvalgets behandling af sagen på
mødet i maj.
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