Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 16. august 2021

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 16. august 2021 kl. 10-12
Sted: Sjællandsgade 40, København N, Bygning I, lokale 207
Medlemmer:
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen,
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn.

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget godkender dagsordenen.
BESLUTNING
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
BESLUTNING
Jesper Balle blev udpeget som dirigent.

3. Godkendelse af referat
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
v/ formanden (orienteringspunkt)
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INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg.
Link til mødemateriale fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale
BESLUTNING
Udvalget vendte Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af temaer for bydækkende profilbiblioteker.
Merete Ganshorn nævnte medlems- og budgetforslaget om at finde midler til den fysiske såvel
som digitale materialesamling på bibliotekerne.
Et udvalgsmedlem nævnte indstillingen vedrørende ’Kultur på recept’, som blev henvist til
finansiering med budget 2022. Kultur på recept skal tilbyde kulturelle oplevelser til borgere, der
lider af let til moderat stress, angst eller depression. Formålet er, at borgerne i mødet med kulturen
får nye positive oplevelser sammen med andre mennesker og styrker deres trivsel og helbred.
Udvalget fandt, at forslaget var en god idé, og at man eventuelt også kan indtænke udsatte ældre i
tilbuddet.
Derudover nævnte et udvalgsmedlem, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
skal tage stilling til projektforslag og modeller for offentlig adgang til vinterbadet på Islands
Brygge.
Det blev derudover bemærket, at det er et spændende projekt med Kampsportens Hus.
Derudover skulle Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om der skal konverteres offentlig tid til
foreningstid i varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus, hvilket rådet fandt fornuftigt.
Derudover nævnte et udvalgsmedlem, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle tage stilling til Kulturog Fritidsforvaltningens deltagelse i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejde med en samlet plan
for udviklingen af området omkring Brønshøj Torv / Kulturaksen.

5. Høring af idekatalog om liv og udfoldelse på vandet
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget behandler høringen.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 2. juni 2021 sendt et idekatalog for liv og udfoldelse på
vandet i høring i Ældrerådet.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at sigtet med kataloget er at belyse muligheder for
maritime aktiviteter i havnen og langs kysten. I Københavns Havn og ved Københavns kyster,
Svanemøllebugten, Amager Strand og Kalveboderne, er der et stort antal maritime aktiviteter. De
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udøves både i foreningsregi, små fællesskaber og som selvorganiserede aktiviteter.
Videre oplyses det, at havnen gennem årene har indtaget en central position i arbejdet med
Kultur- og Fritidspolitikken, samt i arbejdet med etablering flere bademuligheder. Forandringen
fra industrihavn til rekreativ havn giver nye muligheder, men betyder også nye brugere og
udfordringer. De mange forskellige brugergrupper skal dele vandet på nye måder og med nye
aktører.
På mødet bør udvalget behandle høringen og udarbejde udkast til høringssvar med henblik på
endelig godkendelse på mødet i Ældrerådet den 25. august 2021. Bemærk at der er høringsfrist
den 29. oktober 2021.
BILAG
Liv og udfoldelse på vandet – idekatalog 2021
BESLUTNING
Udvalget behandlede høringen. For nærmere information henvises til bilaget.

6. Opfølgning på møde med Borgerservice den 14. juni 2021
v/ formanden (orienterings- og drøftelsespunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget mødtes med ledelsen af Københavns Kommunes Borgerservice den 14.
juni 2021, hvor følgende bl.a. blev drøftet
-

Skift fra NemID til MitID
Coronapas og fremvisning af test, status på udskiftning af kørekort under Covid-19, status
for ombytning af pas samt eventuel orientering om involvering/forberedelse af arbejdet
med det digitale sundhedskort
Forslag om, at kommunen etablerer et hjælper-korps til IT-understøttelse til borgere, som
har svært ved IT og fx ikke digitale borgere, og hvor man fx kan få besøg i eget hjem

Udvalget bør i den sammenhæng samle op på mødet og kan fx overveje, om der er nogle konkrete
ting, som rådet bør pege på i forbindelse med behandlingen for budgetaftale 2022 samt eventuelt
videre frem.
BESLUTNING
Udvalget vendte mødet, som de mente var forløbet særdeles god, og hvor udvalget fik en bred
orientering til området samt fik lovning på at følge skiftet fra NemId til MitID tættere.
Derudover nævnte et udvalgsmedlem, at det er vigtigt, at man kan få lov at stå afskærmet, når man
har brug for hjælp til fx IT på Borgerservice.
Derudover efterspurgte udvalget at få oplyst, hvor mange borgere i København, som er
registrerede ikke digitale og/eller fritaget fra NemID.
Udvalget konkluderede derudover, at der godt kunne være en bedre og mere bred information
om, hvilken hjælp man som borger har mulighed for at få hos Borgerservice.

3

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 16. august 2021

7. Opfølgning på møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr.
biblioteksområdet den 14. juni 2021
v/ formanden (orienterings- og drøftelsespunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget mødtes den 14. juni 2021 med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at vende
status for biblioteksområdet i Københavns Kommune. Udvalget besluttede i forlængelse af
oplægget at følge om projektet med et bibliotekskort, som giver fri adgang til Nationalmuseet eller
andre museer, kunne overføres til Københavns Kommune. Derudover ville udvalget også
undersøge, om der var behov for særskilt fremskudte biblioteksindsatser på kommunens
plejehjem – fx i lighed med ordningen ’Ord til kaffen’, hvor en bibliotekar kom ud og læste lyrik op
for beboerne og stillede litteratur til rådighed, eller om der er behov for midler til understøttelse af
læseklubber. Videre så udvalget frem til at følge arbejdet med profilbiblioteker, og udvalget
foreslog blandt andet, at man havde en biblioteksprofil målrettet ældre borgere.
Udvalget bør i den sammenhæng samle op på mødet og kan fx overveje, om der er nogle konkrete
ting, som rådet bør pege på i forbindelse med behandlingen for budgetaftale 2022 samt eventuelt
videre frem.
BESLUTNING
Punktet blev udskudt til behandling på næste udvalgsmøde.

8. Opfølgning på drøftelse af ældres adgang til idrætsfaciliteter
v/ formanden (orienterings- og beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter videre proces.
BAGGRUND
Udvalget havde på møde den 17. maj 2021 besøg af lederen af Folkeoplysning, som orienterede
om Kultur- og Fritidsforvaltningens arbejde med at fremme ældres adgang til idrætsfaciliteter i
Københavns Kommune. Sagen blev forelagt Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg på et
møde den 6. april 2021.
Den 1. juni 2021 behandlede folkeoplysningsudvalget en indstilling vedrørende retningslinjer for
støtte til folkeoplysning i København. Folkeoplysningsudvalget besluttede bl.a. at ’Aftenskoler og
foreninger med aktiviteter for voksne og ældre har fortrinsret til faciliteter i dagtimerne i
tidsrummet til kl. 16 på hverdage’. Derudover nedsatte udvalget en arbejdsgruppe, som skal belyse
yderligere muligheder og potentialer i forhold til udfordringerne i forbindelse med fordelingen af
faciliteter.
I den sammenhæng besluttede udvalget på udvalgsmødet den 14. juni 2021, at de ønsker at
henvende sig til arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalg, som skal belyse yderligere
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muligheder og potentialer i forhold til udfordringerne i forbindelse med fordelingen af faciliteter
og/eller idrætsforeningerne med henblik på at gøre opmærksom på ældres forhold i den
sammenhæng. Udvalget bør i den sammenhæng forberede indhold og vende invitationen m.v. til
Folkeoplysningsudvalget/den nedsatte arbejdsgruppe.
Det kan derudover fremhæves, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med
Folkeoplysningsudvalget via en referencegruppe har udarbejdet en evaluering af fordeling af
faciliteter til folkeoplysende foreninger og aftenskoler, som kan læses her
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27263322-39373969-1.pdf
Folkeoplysningsudvalgets to indstillinger kan følges på linkene her
•

Indstilling om drøftelse af ældres adgang til idrætsfaciliteter
www.kk.dk/node/14167/06042021/edoc-agenda/c4a6ee42-2fd1-4930-aba5f6e41be6dcbf/4392ee0e-ea8d-4ed5-bc98-6d163cf0d98b

•

Indstilling om retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København – ændring af afsnit fem
www.kk.dk/node/14167/01062021/edoc-agenda/d4941a4c-256c-478d-ae3950705b2473f3/972a38b5-649f-4f81-a74b-32a9ac3d836e

BESLUTNING
Punktet blev udskudt til behandling på næste udvalgsmøde.

9. Spring for livet-idrætsdag den 9. september 2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter tovholderfunktionen på Ældrerådets stand til ’Spring for Livet’.
BAGGRUND
DGI Storkøbenhavn har meddelt, at ’Spring for Livet’ afholdes fysisk i Nørrebrohallen den 9.
september 2021. Spring for livet er Københavns største senior motionsarrangement, som afvikles
på én stor halvårlig aktivitetsdag.
På grund af coronarestriktioner måtte arrangementet i København 2020 ændre format til en
blanding mellem åbne træninger i de lokale foreninger og online-aktiviteter på Facebook, men nu
arbejder DGI og partnerskabet frem mod igen at kunne åbne dørene til en fysisk event, når Spring
for Livet København finder sted i 2021.
Dagen handler om lokale fællesskaber, nærvær og aktiviteter, der skaber glæde hos deltagerne, og
byens seniorer har i Spring for Livet en indgang til de mange foreninger i deres lokalområde, og
får mulighed for at få inspiration til et godt og sundt seniorliv via de mange dygtige partnerskaber.
Københavns Ældreråd og Københavns Kommune indgår i partnerskabet omkring Spring for Livet
idrætsdag, og rådet har tidligere år haft en stand i Nørrebrohallen på dagen, og understøtter
derudover afvikling af arrangementet. Dagen er en god anledning til at være i kontakt med
interesserede borgere og bl.a. fortælle om Ældrerådets arbejde m.v., og i den forbindelse bør
udvalget aftale, hvem der kommer på dagen og på skift står i Ældrerådets stand. Ældrerådet har et
banner, som de kan have stående ved standen, og derudover kan flyers om Ældrerådet og bolsjer
med Ældrerådets logo uddeles.

5

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 16. august 2021

BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet Anders Lund, Ulla Morin, Bjarne Jørgensen og
Kirsten Nissen oplyste, at de deltog på dagen. Merete Ganshorn nævnte, at hun ville komme om
formiddagen.

10. DHL-stafet 2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender om der er tilslutning til deltagelse i DHL 2021.
BAGGRUND
Formanden har foreslået, at Ældrerådet deltager i årets DHL-stafet med et eller flere walkhold
(holdene har hver fem deltagere) den 1. september 2021, hvor Københavns Kommune også
deltager i stafetten i Fælledparken.
På walkholdene følges alle 5 deltagere ad i samlet flok på en 5 km rute. Walkruten er adskilt fra
stafetruten og har sit eget start- og målområde i udkanten af teltbyen i Fælledparken, og walkholdet starter kl. 18.30. Langs begge ruter er der masser af musik og underholdning. Prisen er kr.
750,- pr. walkhold inkl. årets DHL-mad- eller snackkasse.
BESLUTNING
Udvalget besluttede at høre Ældrerådet, om der var opbakning til at deltage på årets DHL.

11. Møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende Københavns
Kommunes samarbejdsaftale med DGI og DIF ’Verdensby i bevægelse’ kl. 1112
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vender sagen.
BAGGRUND
I februar 2021 lancerede Københavns Kommune, DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) en
samarbejdsaftale, som skal understøtte, at København bliver verdens mest aktive storby. Dette
blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der
opstår, når man dyrker idræt.
Med aftalen vil man arbejde for, at københavnere i alle aldre bliver mere fysisk aktive og mentalt
sunde, og at københavnere uanset baggrund inkluderes i fællesskaberne og foreningslivet, og
med aftalen sættes der bl.a. særligt fokus på voksne og ældre. Det gøres bl.a. via følgende
indsatser:
•

Der skal sættes yderligere fokus på ældres bevægelse og idrætsfællesskaber samt
rekreative muligheder i dagtimerne, f.eks. via øget og lettere adgang til idrætsfaciliteter, så
ældre borgere får flere gode leveår, og foreningslivet udnyttes som et værn mod
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ensomhed og styrker den mentale sundhed. Idrætsforeningerne skal være attraktive for
byens ældre og et naturligt sted at søge hen for at indgå i sociale fællesskaber, der både
inkluderer fysisk aktivitet og ro og fordybelse.
•

Uligheden i sundhed skal mindskes, og den mentale såvel som fysiske sundhed skal styrkes
ved at arbejde strategisk med at bygge bro mellem kommunale sundhedstilbud (målrettet
f.eks. borgere med KOL, diabetes, kræft) og foreninger og idrætstilbud. Desuden kan
samarbejdet mellem arbejdspladser og foreninger om konkrete aktiviteter styrkes, og
potentialerne i at koble idrætsforeningernes aktiviteter, herunder esport med
beskæftigelsesindsatsen afsøges nærmere. Det kan være borgere med særlige
udfordringer, der enten frivilligt eller som et tilbud, får en indsats i samarbejde mellem
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og idrætsorganisationerne. Det kan også ske i
kombination med indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

•

Brobygningen mellem udsatte borgere og almensamfundet skal understøttes ved at
anvende bevægelse, idræt og andre fællesskaber i civilsamfundet som et samlingspunkt.
Det skal bl.a. ske ved at reducere barrierer for socialt udsatte gruppers deltagelse, f.eks. via
kontingentstøtte for udsatte voksne, brobygning mellem kommunale tilbud for udsatte
unge og voksne og foreninger og idrætsfællesskaber, fokus på både fysisk og mental
tilgængelighed i foreningslivet og i idrætsfaciliteterne for borgere med handicap samt
tidlig introduktion til foreningslivet for udsatte børn.

•

Samarbejdet med civilsamfundsaktører, foreninger, boligselskaber mm. i de udsatte
boligområder skal styrkes for at give beboerne mulighed for at blive aktive som
foreningsmedlemmer, frivillige og medborgere generelt. Heri ligger der også et stort
potentiale for at bruge bevægelse, foreningsliv og idræt som integrationsfremmende
faktor i samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner, bl.a. i relation til ældre etniske
minoriteter, der ofte rammes af isolation og ensomhed.

•

For at øge flere børn og unges muligheder for et aktivt fritidsliv og gøre
idrætsfællesskaberne mere tilgængelige i udvalgte områder skal samarbejdet mellem
skole/fritidsinstitutioner/dagtilbud og foreninger styrkes. Desuden skal der sættes fokus på
bedre bevægelsesvenlige fysiske rammer på skolerne og i dagtilbuddene. Interessen for
idræts- og foreningslivet blandt unge skal øges, bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem
civilsamfundet og ungdomsklubberne/ ungdomsuddannelserne, og dermed bl.a. bidrage
til at flere unge trives fysisk såvel som mentalt. Det kunne være ved at udnytte potentialerne
i f.eks. esport, gadeidræt og vandidræt, samt at styrke foreningernes fokus på fastholdelse
af unge med et breddefokus. Desuden skal der arbejdes med at øge deltagelsen i
foreningslivet for børn og unge med særlige behov, herunder elever på specialskoler, børn
med diagnoser mm. På børne- og ungeområdet bidrager samarbejdsaftalen mellem DGI
Storkøbenhavn og Københavns Kommune om ’Lighed i bevægelse’ som en væsentlig del af
denne indsats.
(Tekst fra samarbejdsaftalen)

Under punktet deltager Idrætschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen Thomas Bach samt souschef
Rikke Thielcke fra Kultur- og Fritidsforvaltningens idrætsudvikling, som vil give en kort
præsentation af samarbejdsaftalen samt hvordan man frem til nu har arbejdet med området. Og
udvalget bør i den forbindelse bl.a. vende på, hvilke måder og med hvilke initiativer man bedst
understøtter, at flere ældre i de kommende år bliver en større del af idrætsfællesskaber.
BILAG
Samarbejdsaftale mellem DIF og DGI og Københavns Kommune
www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_-_udkast_til_samarbejdsaftale_verdensby_i_bevaegelse.pdf
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BESLUTNING
Udvalget tog oplægget til efterretning, idet følgende bl.a. blev vendt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Samarbejdsaftalen løber til den 31. december 2023 og involverer alle syv borgmestre og
forvaltninger
Der er ingen fælles handleplan eller økonomi, men der afholdeset fælles årligt møde, hvor
man drøfter aftalen - her kan borgmestre føde nogle forslag ind m.v.
Der er en direktionsforankring i hver forvaltning, og der er en arbejdsgruppe på tværs af
forvaltningerne, som arbejder med forslag m.v.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er tovholdere/den koordinerende part ift. DGI og DIF
Formålet er at løfte idrætten i København og blive den største idrætsby i verden. Dette bl.a.
fordi, at alt peger på, at hvis borgere er fysisk aktive, så er der en større social
bæredygtighed, og med aftalen understøttes også sundheds- og ældrepolitikken og
kultur- og fritidspolitikken
Formålet med aftalen er således også at aktivere flere københavnere - her kan der være et
særligt behov for at løfte nogle grupper fx ældre, hvor der er potentiale for at få flere med
Der er en stor forskel i ældres idrætsdeltagelse mellem bydelene i København og der er
færrest ældre som er med i en forening på Vesterbro og Kongens Enghave (Tallene er fra
den nationale sundhedsprofil fra 2017)
28000 +60-årige er medlem i foreninger, og der er sket et fald under Corona
Foreningsfællesskaber begynder at være langt mere interesseret i ældre, dels til aktiviteter,
men også som frivillige
Udvalget gjorde opmærksom på, at der er faciliteter på kommunens sundhedshuse og
plejehjem
Udvalget gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man hjælper borgere videre over i
foreningslivet efter et endt forløb på et sundhedshus, og at der skal være et godt
samarbejde med foreningerne, så overgangen mellem det at være i et sundhedshus og ud
i en forening bliver nem. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyste, at Sparta er i gang med et
projekt om at bygge bro med sundhedshusene, og at der foreløbigt er god tilslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen nævnte, at der i forhandlinger om budget 2022 var et
forslag om kontingentstøtte til foreninger for udsatte voksne.

BILAG
Verdensby i bevægelse – oplæg for Ældrerådet den 16. august 2021

12. Næste udvalgsmøde den 13. september 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget besluttede at følge op på de to dagsordenspunkter, som der ikke var tid til at behandle
og derudover følge på budget 2022.

13. Eventuelt
Arne Bjørn Nielsen uddelte By og Havns folder om det blå byrum, som er en strategi for
Københavns Rekreative havn.
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Anders Lund orienterede om, at han er blevet tildelt at uddele en fællesskabspris for frivilligting,
og der plejer Ældrerådet at være inviterede på frivilligdagen den 24. september 2021.

9

