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15. december 2015

Kære Per Paludan Hansen, Søren Møller, Peder Bisgaard, Kasper Sand Kjær og Niels
Nygaard

Tak for jeres brev af 24. november 2015, hvor I opfordrer mig til at få erhvervs- og
vækstministeren til at trække Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) nye vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger i relation til spørgsmålet om
konkurrenceforvridning tilbage.
Jeg har forstået, at I allerede har haft et møde på embedsmandsniveau mellem idrættens organisationer, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Kulturministeriet i sagen.
Jeg vil indledningsvis slå fast, som det også fremgår af vejledningen, at det fortsat er
kommunernes ansvar at uddele støtte til det folkeoplysende foreningsarbejde for at
sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunernes mulighed for og pligt til at yde støtte til den folkeoplysende virksomhed er uændret.
Baggrunden, for at KFST iværksatte en pilotundersøgelse om eventuel konkurrenceforvridning, var et antal klager fra private udbydere inden for dans og fitness. Pilotundersøgelsen skulle vise, om der var grundlag for at igangsætte en større undersøgelse af
konkurrenceforvridning på folkeoplysningsområdet.
Pilotundersøgelsens konklusioner har ikke givet KFST anledning til at gå videre med
en større undersøgelse af området. Samtidig har KFST afsluttet de klagesager, der lå til
grund for pilotundersøgelsen. KFST har valgt at udarbejde en vejleding til kommunerne
om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger, og hvordan kommunerne kan inddrage hensynet til konkurrencen på et privat marked.
Jeg har noteret mig, at KFST ikke har stillet spørgsmål ved hverken folkeoplysningslovens regler eller kommunernes administration heraf på baggrund af pilotundersøgelsen.
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KFST kan i henhold til konkurrenceloven behandle sager af egen drift og træffe afgørelser og udgør sammen med Konkurrencerådet en samlet uafhængig myndighed, hvis
arbejde jeg ikke kan blande mig i.
Jeg kan forstå, at der er aftalt et møde mellem idrættens organisationer og KFST inden
jul, hvor I med KFST kan drøfte jeres bekymringer over, hvilken virkning vejledningen
kan få ude i kommunerne.
Med venlig hilsen

Bertel Haarder

