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Baggrund for notatet:
Dette notat er udarbejdet med henblik på at belyse Museum Amagers juridiske status og Dragør
Kommunes mulighed for at øve indflydelse på museets drift, yde praktisk bistand og økonomisk
tilskud til museet.
Museum Amager og relationen til Dragør Kommune:
Museet er en selvejende institution med egen bestyrelse og vedtægt som regulerer museets virksomhed.
Dragør Kommune er hovedbidragyder til museet og har 3 pladser i museets bestyrelse, og kommunen godkender i sin egenskab af hovedbidragyder museets regnskab.
Det er frivilligt for Dragør Kommune at yde tilskud til museet.
I henhold til vedtægterne er museets bestyrelse ansvarlig for driften; herunder økonomien, ligesom
det er museets bestyrelses ansvar at museet levet op til Kulturstyrelsens og museumslovens krav.
Regler som gælder museet og Dragør Kommune.
Museum Amager er omfattet af museumsloven; herunder navnlig bestemmelserne om statsanerkendte museer.
Museets status som selvejende institution indebærer, at museet er en selvstændig juridisk person
som selv skal forestå og udføre al drifts-, erhvervs- og museumsvirksomhed.
Dragør Kommune er omfattet af kommunalfuldmagtsreglerne.
Kommunalfuldmagtsreglerne er grundsætninger som er fastsat af Indenrigsministeriet og Tilsynet
med Kommunerne i forbindelse med afgørelser om kommunale forhold; herunder hvilke opgaver
kommuner lovligt kan varetage.
Reglerne slår bl.a. fast, at der ikke uden lovhjemmel må ydes direkte eller indirekte økonomisk støtte til virksomheder eller enkeltpersoner, og at kommuner ikke må agere konkurrenceforvridende.
Kommunalfuldmagtsreglerne hjemler, at en kommune lovligt kan yde støtte til kulturelle formål der
er begrundet i almene interesser hos kommunens egne borgere, og museumsloven forudsætter også
at kommuner kan varetage museumsopgaver inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.
Det er en betingelse, at tilskuddet ydes til aktiviteter som kommunen selv ville kunne varetage.
Hvis der ydes støtte til en forening som også varetager aktiviteter som kommunen ikke ville kunne
varetage (f.eks. erhverv) skal kommunen sikre sig, at det kommunale tilskud alene anvendes til den
støtteberettigede aktivitet; det vil sige de opgaver som kommunen selv ville kunne udføre.
Det betyder konkret, at kommunen kan yde tilskud til den museale del af Museum Amagers virksomhed, men f.eks. ikke til en mere erhvervsmæssig cafédrift i Pakhuset.
Det er på ovenstående betingelser, at Dragør Kommune lovligt kan være hovedbidragyder til museet.
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Dragør Kommune kan ikke på det foreliggende grundlag udføre driftsopgaver for Museum Amager
eller f.eks. overtage opgaver som museet/bestyrelsen i henhold til vedtægterne har ansvaret for.
Dragør Kommune vil heller ikke kunne udføre f.eks. konsulentopgaver for museet som udbydes af
private aktører, da kommunen i så fald ville agere konkurrenceforvridende hvilket er i strid med
kommunalfuldmagtsreglerne.
Dragør Kommunes indflydelse på driften skal dermed udøves gennem de bestyrelsesrepræsentanter
der er udpeget til bestyrelsen.
Såfremt bestyrelsen måtte søge om et øget tilskud, vil kommunalbestyrelsen kunne imødekomme
dette under forudsætning af, at tilskuddet som hidtil ydes til den støtteberettigede aktivitet.

