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Aabenraa, den 17.1.2016
Til Statsforvaltningen
Afdeling Aabenraa
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Mail: post@statsforvaltningen.dk

Nægtelse af indsigt i regnskab for anvendelse af kommunalt tilskud
Jeg ønsker hermed at klage over, at jeg som kommunalbestyrelsesmedlem er
nægtet indsigt i regnskab for et arrangement, hvortil Aabenraa Kommune har
bevilget et tilskud på kr. 300.000 samt (oprindelig) en underskudsgaranti på
kr. 200.000.
Jeg har ved mails af 2.12.2015 og 2.1.2016 til borgmester Thomas Andresen,
Aabenraa Kommune, anmodet om at modtage det endelige regnskab for
”Stafetten Sønderjylland”, som hurtigt efter bevillingens tildeling blev benævnt
”DHL-stafetten”. Begge henvendelser er blevet afvist af borgmester Thomas
Andresen.
Om sagens nærmere omstændigheder kan jeg oplyse følgende:
På Økonomiudvalgets møde den 18.11.2014 behandledes som pkt. 241 en
ansøgning fra ”Stafetten Sønderjylland” om bevilling af et tilskud på kr.
300.000 samt en underskudsgaranti på kr. 200.000. Af sagsfremstillingen
fremgik, at ”Stafetten Sønderjylland kan sammenlignes med DHL-stafetten,
der gennemføres i landets største byer”. Endvidere fremgik, at
”Gennemførelsen af Stafetten Sønderjylland varetages af en forening”. Der
forelå ikke nærmere oplysninger om den foreningsmæssige organisering. Ved
sagsfremstillingen var vedlagt et budget, som (inkl. kommunens tilskud på kr.
300.000) udviste samlede indtægter på kr. 1.100.000, og udgifter på kr.
1.088.000. Et enigt økonomiudvalg godkendte ansøgningen for 2015, og
besluttede samtidig, at ”der tages stilling til 2016 i løbet af 2015”.
Så vidt det er mig bekendt, er ”Stafetten Sønderjylland” ikke registreret som
en forening.
På Økonomiudvalgsmødet den 17.11.2015 – altså efter, at løbet var blevet
afholdt den 26.8.2015 – orienterede borgmesteren under punktet ”Formanden
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orienterer” om, at ”Stafetten Sønderjylland får ikke brug for underskudgaranti
på 0,2 mio. kr.”.
Herudover har sagen ikke været behandlet i Økonomiudvalget.
På Byrådets møde den 24.6.2015 godkendte byrådet en indstilling fra
Økonomiudvalgets møde den 16.6.2015 om, at ”Økonomiudvalget anbefaler en
principgodkendelse af aftale mellem Aabenraa Kommune og Business
Aabenraa 1. juli 2015 til 31. december 2018, men forudsætter at der kommer
et vedtægtsforslag i 2015, samt at der indbygges en evaluering efter 1 år og
eventpuljens anvendelse præciseres i 2015.” Af sagsfremstillingen fremgår
bl.a., at ”Som en del af aftalen for Business Aabenraa foreslår Kultur, Miljø og
Erhverv, at Sund Vækst-puljen fremadrettet administreres af Business
Aabenraa, herunder at kompetencen til at træffe beslutninger om
arrangementer og tiltag tilknyttet Sund Vækst-puljen flyttes fra
økonomiudvalget til bestyrelsen for Business Aabenraa.”
Byrådet godkender dermed, at ansøgninger til Sund Vækst -puljen fremadrettet
behandles af Business Aabenraa, på baggrund af en præcisering af puljens
anvendelse.
På Økonomiudvalgets forestående møde den 19.1.2016 vil udkast til
Vedtægter for Business Aabenraa blive behandlet.
Yderligere bemærkninger til sagen:
Jeg har fra borgmester Thomas Andresen (TA) erfaret, at bevillingen til
”Stafetten Sønderjylland” er administreret af og overført til ”Sport Event Syd”,
som iflg. de elektroniske søgemedier skulle være stiftet den 1.12.2014 – altså
efter Økonomiudvalgets bevilling til ”Stafetten Sønderjylland”. Sport Event Syd
(SES), som efter det oplyste skulle have 1 ansat, er ikke en forening, som er
godkendt politisk, og hvor byrådet har sikret sig indsigt. Ved mail af 2.12.2015
oplyser TA, at han ikke er udpeget, hverken som Borgmester eller
byrådsmedlem til SES – han er medstifter af SES.
Mine argumenter for at henvende mig til statsforvaltningen:


Det forekommer mig urimeligt, at jeg som byrådsmedlem ikke kan få
indsigt i anvendelsen af et kommunalt tilskud på kr. 300.000, og ikke
kan få udleveret et regnskab for arrangementet.



Jeg finder det ikke acceptabelt, at der tilsyneladende ikke findes regler
for, hvornår Økonomiudvalget kræver aflæggelse af regnskab for de
tilskud, der bevilges. Det kan i denne forbindelse nævnes, at for Kulturog Fritidsudvalget samt for Vækst- og Udviklingsudvalget er der hhv. den
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3.2.2014 og den 6.2.2014 godkendt retningslinjer for økonomisk tilsyn
med eksterne tilskud. Heri er der fastsat minimumskrav til regnskab og
revision, hvorved der kræves regnskab, som er påtegnet af
statsautoriseret eller registreret revisor, ved tilskud over kr. 100.000.
For Social- og Sundhedsudvalget er der fastsat tilsvarende retningslinjer.


Det forekommer mig ikke rimeligt, at en bevilling til ”Stafetten
Sønderjylland” uden politisk godkendelse tilsyneladende er kanali seret
videre til den nystiftede forening SES, som er uden for politisk indsigt og
kontrol. Jeg er i øvrigt ikke bekendt med, om der for foreningen er
udarbejdet vedtægter, herunder foreningens formål, valg til bestyrelsen,
regnskabsaflæggelse og opløsningsbestemmelser. Især anvendelsen af
en evt. formue i tilfælde af opløsning må forekomme at være vigtigt at
have klarhed over, når Aabenraa Kommune har bevilget et beløb i den
størrelsesorden. Reelt set kan Kommunalbestyrelsen ikke vide, om der er
tale om en konstruktion, der støtte ”almenvellet” eller en enkeltperson.
Sidstnævnte vil jeg formode vil være i strid med kommunalfuldmagten.
Jeg kan derfor ikke andet end at betragte Sport Event Syd som en
privat, lukket og selvudpegende konstruktion.

Selv om sagen rummer mange specielle aspekter mht. foreningskonstruktion,
videregivelse af kommunal bevilling, borgmesterens mulige inhabilitet pga.
rollerne som dels borgmester og medstifter af en forening/organisation, som
”overtager” en kommunal bevilling, skal jeg dog afsluttende præcisere, at min
primære interesse med denne henvendelse er at opnå Statsforvaltningens
bistand til at få tilstrækkelig indsigt i anvendelsen af Økonomiudvalgets
bevilling på kr. 300.000 til ”Stafetten Sønderjylland”.
Med venlig hilsen
Povl Kylling Petersen
Sønderport 31 A
6200 Aabenraa
Gruppeformand for socialdemokraterne
i Aabenraa Byråd
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