Til alle foreninger og aftenskoler
i Svendborg Kommune

Kultur, Plan og Erhverv
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 30 00
Fax. 62 21 18 05
Kulturogplan@svendborg.dk
www.svendborg.dk

VIGTIG INFORMATION VEDR. BØRNEATTESTER

Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at foreninger fremover skal
afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.

7. maj 2010
Sagsid: 10/6881
Afdeling: Kultur og Plan
Ref. kkfaas

Lovændringen betyder, at ALLE folkeoplysende foreninger,
der søger om kommunale tilskud eller får anvist lokaler fra
og med 2010 skal afgive en erklæring til kommunen om at
de overholder reglerne om indhentning af børneattester.
Erklæringen skal afgives en gang årligt.
Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter således også
folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn
under 15 år, f.eks aftenskoler og voksenforeninger.
Det bemærkes, at det udelukkende er kommunens pligt at
indhente erklæring fra foreningerne, og at det er foreningernes ansvar at loven om indhentelse af børneattester
overholdes.
Har foreningerne spørgsmål vedrørende børneattester anbefaler vi, at foreningen tager kontakt til Politiet eller til jeres
forbund.
Såfremt erklæringen ikke fremsendes rettidigt, skal kommunen undlade at yde tilskud og anvise lokaler i henhold til
folkeoplysningsloven.
Foreningerne skal være opmærksomme på, at ny erklæring
skal indsendes hvert år.
Foreningerne indsender erklæringen samtidig med ansøgning om medlems-/lokaletilskud - den 15. marts.

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
9.00-17.30
Fredag
9.00-13.00

Aftenskolerne indsender erklæringen samtidig med indsendelse af regnskab - den 15. marts.
Foreninger der ikke modtager tilskud, men udelukkende får
stillet lokaler til rådighed indsender erklæringen samtidig
med indsendelse af anmodning om lån af lokale – den 1.
maj.
Erklæringen findes på Svendborg Kommunes hjemmeside –
”link” og Svendborg Idræts Samvirkes hjemmeside ”link”
eller kan rekvireres i Kultur og Fritidsafdelingen.
Her det første år sender Kultur og Fritid erklæringen ud til
foreningerne til underskrift – efterfølgende følges ovenstående procedure.
Erklæringen for 2010 returneres senest den 15. juni
2010.

Venlig hilsen

Jan Find Petersen
formand for
Folkeoplysningsudvalget
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Åse Lyhne Skov
Sekretær
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