
Indenrigs- og Boligministeriet. København, den 24. februar 2021.

a. Indenrigs- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrel‐
sen giver Fonden Fristaden Christiania en refusion i huslejebetalingen på 2,5 mio. kr. samt et tilskud
på op til 0,5 mio. kr. til aflønning af gadeplansmedarbejdere som følge af COVID-19 i 2021.

Udgiften i 2021 på 3,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling § 28.71.01 Byg‐
ningsstyrelsen. Der anvendes opsparede midler til at dække ind for de manglende indtægter. Aktivite‐
terne vedrørende Christiania overføres til Indenrigs- og Boligministeriets område på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2021, jf. Kongelig resolution af 21. januar 2021 om ressortomlægninger.

b. Bygningsstyrelsen administrerer aftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten indgået d. 22.
juni 2011. Aftalen indebærer, at fonden køber og lejer bygninger og jordarealer af staten. Fonden
betaler en årlig leje til staten på 6,7 mio. kr. (2021-priser), svarende til 1,7 mio. kr. i kvartalet.

Fonden oplyser, at Christianias erhvervs- og kulturliv som følge af COVID-19 er økonomisk presset
på samme måde som erhvervs- og kulturlivet i resten af Danmark. Fælleskabet Christiania har derfor
vanskeligt ved at betale bygningsleje til fonden, som efterfølgende har vanskeligt ved at betale leje
til staten. Fonden oplyser, at den særlige fælleskabsstruktur på Christiania gør, at det ikke muligt for
fonden, at søge de eksisterende hjælpeordninger.

Det foreslås derfor at give tilskud i form af delvis refusion af Fondens husleje til staten i perioden
11. marts 2020 - 31. januar 2021 med henblik på at give Fonden mulighed for tilsvarende at give
virksomhederne huslejenedsættelse. Refusionen til Fonden udgør 2,5 mio. kr. svarende til halvdelen
af huslejen til staten i perioden. Refusionen er fastlagt på baggrund af Fondens egne indmeldinger af
behovet.

Gadeplansmedarbejdere

Københavns Politi har den 7. januar 2021 indført et midlertidigt opholdsforbud i Pusher Street og
Green Light District.

Fonden har hidtil forsøgt at undgå et egentligt opholdsforbud ved at foretage midlertidige nedluknin‐
ger af hele Christiania, men en nedlukning og bevogtning af et så stort område med et væsentligt
besøgstal har vist sig at kræve omfattende ressourcer. Fonden bakker derfor op om beslutningen om
at indføre opholdsforbud.
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Fonden oplyser at have brug for akut hjælp til at opretholde det midlertidige opholdsforbud, forsam‐
lingsforbud og periodevis begrænsning af serveringssteder og butikker i henhold til de til hver en tid
gældende COVID-19-restriktioner.

Fonden foreslår på den baggrund, at der etableres en midlertidig ordning, hvor christianitter, som har
erfaring med det daglige samarbejde på Christiania, patruljerer på området og i dialog med personer,
der har ophold på området, søger at sikre overholdelse af forsamlingsforbud m.v. Fonden vurderer
endvidere, at gadeplansmedarbejdere kan bidrage til, at det midlertidige opholdsforbud ikke bliver
genstand for et højnet konfliktniveau i området.

Bygningsstyrelsen har hørt Københavns Politi om Politiets vurdering af Fonden Fristaden Christian‐
ias forslag om gadeplansmedarbejdere ansat af fonden. Københavns Politi har tilkendegivet, at de
er enige i, at der er behov for en ekstra indsats fra Christianias side i forhold til overholdelse af
gældende restriktioner.

Det foreslås derfor, at fonden tilbydes op til 0,5 mio. kr. for dokumenterede udgifter til aflønning
af gadeplansmedarbejdere i perioden 1. december 2020 og frem til, de landsdækkende restriktioner
vedr. forsamlingsforbud og begrænsning af serveringssteder og butikker ophæves. Udgifterne beror
på Indenrigs- og Boligministeriets overordnede vurdering af, hvad opgaverne vurderes at koste med
udgangspunkt i fondens egen indmelding. Det understreges, at midlerne kun udbetales, hvis Fonden
kan dokumentere omkostningerne.

Udgiften på op til 3,0 mio. kr. afholdes på § 28.71.0128.71.01 Bygningsstyrelsen. Aktiviteterne
vedrørende Christiania overføres til Indenrigs- og Boligministeriets område på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2021, jf. Kongelig resolution af 21. januar 2021 om ressortomlægninger.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der ikke er hjemmel inden for bevillingen på § 28.71.01
Bygningsstyrelsen til at give tilskud og refusion til formålet. Aktstykket forelægges nu, da Fonden
Fristaden Christiania har behov for hurtig afklaring, da fonden ikke kan nedsætte huslejen medmin‐
dre betalingen til staten nedsættes tilsvarende.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygnings‐
styrelsen giver Fonden Fristaden Christiania en refusion i huslejebetalingen på 2,5 mio. kr. samt et
tilskud på op til 0,5 mio. kr. til aflønning af gadeplansmedarbejdere som følge af COVID-19 i 2021.

Udgiften i 2021 på 3,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling § 28.71.01. Byg‐
ningsstyrelsen.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. februar 2021

Kaare Dybvad Bek

/ Morten Stig Hansen

Til Finansudvalget.
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