Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 10.

Kontrol af tilskud til foreninger
2014-29428
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til nedenstående
sagsfremstilling samt vedlagte notat godkender,
a t foreninger, der har fået udbetalt større tilskud, end de har kunnet dokumentere, skal tilbagebetale det for
meget udbetalte, og udtages til kontrol igen i 2015,
a t såfremt afvigelsen er under 10 % opkræves beløbet kun, hvis der samtidig er øvrige kritiske
bemærkninger til dokumentationen. Foreningerne tildeles en advarsel og udtages til kontrol igen
i 2015,
a t afvigelse under 2 % ikke sanktioneres, og
a t revisorrapporten i øvrigt tages til efterretning.

Godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde 28-01-2015
Beslutning:
Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 08.04.2015
kl. 09.00

Side 1 af 3

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse:
I henhold til Aalborg Kommunes ”Fritidspolitiske retningslinjer” om støtte til frivilligt foreningsarbejde udtages
der hvert år et antal foreninger til kontrol. Kontrollen foretages af revisionsfirmaet PWC.
Kontrollen omfatter grundlaget for udbetalte aktivitetstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelser samt
tilskud til private lokaler. Formålet er at sikre, at udbetalte tilskud er udbetalt på et grundlag, som efterfølgende kan dokumenteres, hvilket er et krav i henhold til Aalborg Kommunes regelsæt for tilskud i henhold til
folkeoplysningsloven.
Fritidsområdet har fra revisionsfirmaet PWC modtaget en redegørelse om den udførte kontrol.
Udvælgelsen af foreninger til kontrol er foretaget af revisionsfirmaet, som tilfældige stikprøver i gruppen af de
512 foreninger, der var godkendt pr. 1/1 2014 og derfor indgik i beregningerne af aktivitetstilskud for 2014.
Stikprøvestørrelsen var ca. 4 procent, både i antal af foreninger og antal af medlemmer.
Kontrollen omfattede 21 foreninger, der har fået bevilget aktivitetstilskud. Heraf har 6 foreninger fået udbetalt
tilskud til leder- og instruktøruddannelse, og 12 foreninger har fået tilskud til deres egne lokaler.
Revisionens samlede konklusion for hele kontrollen er:
Ved gennemgang af foreningernes medlemslister har vi konstateret,
 at 1 forening har fremsendt en medlemsliste, som i væsentlig grad er mangelfuld, og som ikke lever
op til Aalborg Kommunes krav til en medlemsliste med hensyn til oplysning om navn, adresse, fødselsdag og oplysning om indbetalt kontingent. Det har således ikke været muligt at foretage kontrol
af medlemslisten.
 at 1 forening ikke har fremsendt en medlemsliste til fritidsområdet, således det har været muligt at
foretage kontrollen.
 at 2 foreninger havde afvigelser mellem medlemslisten og ansøgningen, således at der var anført
flere medlemmer på medlemslisten end der var på ansøgningen.
 at 13 foreninger havde overensstemmelse mellem medlemslisten og ansøgningen.
 Ud af de 21 udvalgte foreninger er der 4 foreninger, som ikke har modtaget aktivitetstilskud i 2014.
Disse foreninger er udvalgt med henblik på kontrol af udbetalte tilskud til leder- og instruktøruddannelse og/eller driftstilskud til private lokaler.
 Det samlede resultat af vores gennemgang af medlemslisterne fremgår af bilag til denne redegørelse.
 Vores gennemgang af udbetalte tilskud til leder- og instruktøruddannelse og driftstilskud til private
lokaler har ikke givet anledning til kommentarer.
Fritidsområdet kan oplyse:
at fritidsområdet har udsendt høringsbrev til formændene i de to foreninger, der efter revisorrapporten ikke
havde dokumenteret deres medlemstal på tilfredsstillende måde og bedt om kommentarer,
at fritidsområdet efterfølgende har modtaget tilfredsstillende dokumentation fra den ene forening, og formanden har beklaget den manglende reaktion på revisionens henvendelser,
at fritidsområdet har været i dialog med den forening, der ikke har kunnet dokumentere deres medlemstal;
en kontaktperson i foreningen ville forsøge at fremskaffe dokumentation, men er ikke vendt tilbage,
at fritidsområdet har tilbudt foreningen rådgivning af bestyrelsen i forhold til procedure og retningslinjer
omkring indberetning af aktivitetstilskud,
at misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen,
at beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget,
at dokumentationskravene fremgår af ansøgningsskemaerne og bevillingsbrevene til foreningerne,
at såfremt det viser sig ved revisionens gennemgang, at der er foreninger/aftenskoler, der kunne have
opnået et større tilskud, vil der ikke ske efterregulering,
at tidligere års sanktioner for større fejl har været, at det for meget beregnede tilskud skal betales tilbage til
kommunen og foreningen fratages tilskud for det kommende år (senest i 2013).
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Bilag:
Notat: Revisionens bemærkninger om kontrol af aktivitetstilskud, leder/instruktør tilskud og tilskud til private lokaler.
2014.
Aalborg Kommune - Redegørelse om kontrol af aktivitetstilskud for 2013 - nov 2014 - 2014-11-24.pdf
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