Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 13. september 2021

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 13. september 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.
Arne Bjørn Nielsen, Eleonora Lewandowski og Jesper Balle havde afbud til mødet.

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
Ulla Morin blev valgt 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
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v/ formanden (orienteringspunkt)

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
Anders Lund orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 18. august 2021 havde
godkendt forslag til temaer for bydækkende profilbiblioteker, og at Kultur- og Fritidsforvaltningen
arbejder videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser og vender
tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.
Videre nævnte Anders Lund, at rapporten Københavns Biblioteker – Aktiviteter og nøgletal 2020,
der belyser biblioteksaktiviteter og nøgletal i 2020
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27816457-40352759-1.pdf
Anders Lund orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har skullet
tage stilling til et projektforslag og modeller for offentlig adgang til vinterbadet på Islands Brygge.
Anders Lund orienterede om, at der var brug for yderligere midler til drift af Kampsportens Hus,
som skal være et åbent og inviterende sted, der kan danne rammen om et aktivt fritidsliv. Huset
kommer til at ligge ved Nørrebro Station, og der kommer en have, som skal fungere som et grønt
åndehul med bevægelsesinstallation, aktivitetsforløb og opholdsnicher.
Derudover nævnte Ulla Morin, at de støttede Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om, at give
mere tid til foreninger i forhold til brugen af varmtvandsbassinet i Valby Vandkulturhus, og at
udvalget har en generel opmærksomhed på, at der mangler varmtvandsfaciliteter i Københavns
Kommune.

5. Valg af mødedatoer og tidspunkt for møder i Kultur- og Fritidsudvalget i
2022
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget beslutter en møderække for 2022.
BAGGRUND
Formanden har bedt udvalget beslutte, hvornår de ønsker at holde månedlige udvalgsmøder i
2022.
BESLUTNING
Udvalget besluttede at fastholde, at møderne i Kultur- og Fritidsudvalget ligger om først i
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måneden om mandagen i tidsrummet kl. 10-12.
Mødedatoerne for 2022 ser derfor således ud:
10. januar 2022 kl. 10-12
7. februar 2022 kl. 10-12
7. marts 2022 kl. 10-12
4. april 2022 kl. 10-12
2. maj 2022 kl. 10-12
13. juni 2022 kl. 10-12
8. august 2022 kl. 10-12
5. september 2022 kl. 10-12
3. oktober 2022 kl. 10-12
7. november 2022 kl. 10-12
5. december 2022 kl. 10-12
Bemærk at Forretningsudvalget forelægges en samlet plan for fagudvalgsmøderne, således at
møderne ligger hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og rådets øvrige aktiviteter.

6. Status budgetaftale for 2022
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Borgerrepræsentationen forelægges på møde den 2. september 2021 budgetforslaget for 2022,
som lægges til grund for forhandlingerne om budget 2022. Ældrerådet har på møde den 25.
august 2021 godkendt høringssvar, hvor Kultur- og Fritidsudvalget havde peget på følgende
områder, som relevante ifm. budgetforhandlingerne:
Verdensby i bevægelse – flere københavnere skal være fysisk aktive
Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at idrættens mangeartede fællesskaber kan
være med til at skabe livskvalitet på mange forskellige måder, og for mange forskellige
borgere, herunder også ældre og udsatte voksne.
I Ældrerådet støtter vi derfor de tiltag og indsatser der knytter sig til Verdensby i
bevægelse, og som konkret er med til at øge fysisk aktivitet og sundhed, men også den
generelle livskvalitet. Deltagelse i idrættens fællesskaber er også et værn i forhold til
ensomhed og isolation, og Ældrerådet finder det afgørende at der er fokus herpå, da
ensomhed er et stort problem, med mange alvorlige konsekvenser.
Kontingentstøtte til ældre og udsatte voksne
Det er vigtigt, at ældre har mulighed for at dyrke idræt og bevægelse, og vi skal derfor
foreslå, at man i Københavns Kommune indfører en ordning, hvor det for udsatte voksne og ældre
er muligt at få kontingentstøtte til deltagelse i foreningslivet. For Ældrerådet, vil dette også være
en konkret måde at gå til problematikken ulighed i sundhed.
Ekstra IT-hjælp ift. overgang til MitID
Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at det for nogle borgere kan blive en udfordring, når
NemID i løbet af 2022 overgår til MitID, og at flere ældre i den forbindelse formentligt vil have
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behov for hjælp. Ældrerådet foreslår derfor, at der afsættes midler til ekstra IT-hjælp målrettet
borgere og herunder særligt ældre, som har svært ved IT.
Et sådant tilbud kan efter Ældrerådets opfattelse eventuelt forankres under Borgerservice eller
biblioteksområdet hos Kultur-og Fritidsforvaltningen, men det er vigtigt, at arbejdet også går på
tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, da disse forvaltninger
særligt hjælper nogle af de mest udsatte borgere og heriblandt borgere, som oplever
udfordringer med den digitale udvikling. Vi ønsker i Ældrerådet, at man med funktionen, også har
mulighed for at møde borgerne i deres eget hjem, da dette for nogle vil være en fordel eller
ligefrem en nødvendighed.
Fremskudt biblioteksindsat
Ældrerådet foreslår, at man i lighed med tidligere, prioriterer midler til en fremskudt
biblioteksindsats på kommunens plejehjem, hvor fx en bibliotekar besøger plejehjemmene og
læser lyrik for interesserede beboere samt stiller litteratur til rådighed.
Ordning med udlån af klubkort til Nationalmuseet
Ældrerådet ønsker, at der laves en forsøgsordning - i lighed med den Holbæk, Albertslund,
Rudersdal og Køge kommune har indgået med Nationalmuseet - hvor biblioteker kan udlåne et
klubkort, som giver adgang til Nationalmuseet, sådan at borgerne får mulighed for at besøge
museet gratis.
Derudover kan ordningen også benyttes af grupper og foreninger, herunder fx
ældreklubber, eller som udflugt for beboere på plejehjem eller brugere af aktivitetscentre.
Ordningen kan fx understøtte at borgere der ellers ikke har økonomi til museumsbesøg vil benytte
sig af muligheden, og udover Nationalmuseet, kunne en sådanordningen eventuelt udvides til
andre museer.
Etablering af flere frivillige læsegrupper
For Ældrerådet er det vigtigt, at der er et varieret tilbud af sociale aktiviteter til ældre
københavnerne, og vi ved, at der bl.a. er stor efterspørgsel på læsegrupper. Vi foreslår
derfor, at der afsættes midler til en projektleder, som kan arbejde med at understøtte
etablering af flere frivillige læsegrupper.
Udvalget bør som led i processen orientere sig i budgetaftalen for 2022 på kultur- og
fritidsområdet.
BILAG
Københavns Ældreråds høringssvar til budgetforslag 2022
Budgetforslag 2022
Bilag 1 Læsevejledning til augustindstillingens bilag
Budgetaftale for 2022 [eftersendes]
BESLUTNING
Udvalget orienterede sig i budgetaftalen 2022 med henblik på at se, hvilke indsatser der var givet
midler til. Udvalget var tilfredse med, at der var fundet midler til initiativer, som skal understøtte
visionerne i samarbejdsaftalen verdens by i bevægelse og at der var fundet midler til forøgelse af
bibliotekernes materialebudget, men udtrykte utilfredshed med, at der ikke var givet nok midler til
kulturen.
Der blev med budgetaftalen 2022 givet midler til følgende indsatser på kultur- og fritidsområdet
som bl.a. vedrører ældre:
KF003 Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven (need to)
Da Københavns Stadsarkiv har fået øget sagsbehandling som følge af en ændring i arkivloven, er
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parterne enige om at afsætte midler til flere sagsbehandlere.
Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service fra 2022 og frem.
KF005 Finansiering af fondsmoms til Thorvaldsens Museum (rettidig omhu)
Thorvaldsens Museum har modtaget en fondsbevilling på 12,0 mio. kr. Parterne er enige om at
afsætte midler til finansiering af fondsmomsen.
Der afsættes:
- 2,5 mio. kr. samlet på finansposter fra 2021-2025 til finansiering af fondsmoms.
KF008 Merbevilling til Brobold, Hans Tavsens Park
Parterne er enige om at afsætte midler til en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.
Der afsættes:
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til en 5-mands kunstgræsbane.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2024 og frem til drift og vedligehold.
KF009 Yderligere drift Kampsportens Hus
Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til driften af Kampsportens Hus.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. på service fra 2022 og frem.
KF010 Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning
Parterne er enige om, at der er behov for at udbedre en række uhensigtsmæssige forhold ved Det
Flydende Aktivitetshus og samtidig opgradere dele af faciliteterne.
Der afsættes:
- 3,5 mio. kr. på anlæg i 2021.
Parterne noterer sig, at eventuelt overskydende finansiering tilfalder kassen
KF135 Pulje til outdoor aktiviteter
Parterne er enige om at afsætte en pulje til at forbedre og etablere flere outdoor idrætsfaciliteter.
Der afsættes:
- 2,0 mio.kr årligt på anlæg i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024.
- 0,1 mio.kr. årligt på service i 2022-2024 til projektstyring og puljeadministration.
KF108 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter
Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, som kan søges af folkeoplysende foreninger, og
som skal bruges til mindre genopretningsprojekter på foreningsejede og kommunale
idrætsanlæg.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. årligt på anlæg i 2022-2025.
TM086 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt klubhus i Kulbaneparken.
Der afsættes
- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til at etablere klubhus.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.
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ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter
Parterne er enige om at igangsætte et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler
på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden.
Der afsættes:
- 0,8 mio. kr. i 2022, 6,4 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. 2024 på service til bl.a. ny driftsmodel,
under Økonomiudvalget.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til koordinatorfunktion under Børne- og
Ungdomsudvalget.
- 0,7 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til koordinatorfunktion og vurdering af
ikkeorganiserede grupper under Kultur- og Fritidsudvalget.
KF101 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal
Parterne er enige om, at Østerbro skøjtehal skal være helårsåbent.
Der afsættes:
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.
KF022 Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse
Parterne er enige om at forlænge den midlertidige bevilling og øge driftstilskuddet til Dansk
Jødisk Museum.
Der afsættes:
- 1,4 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til forlængelse af den midlertidige bevilling og til et
øget driftstilskud.
KF025 Forenings- og aftenskolepakke
For at sikre at aftenskolerne og foreningerne fortsat kan tilbyde kurser og optage medlemmer, og
at der er adgang til egnede faciliteter, er parterne enige om at forlænge bevillingen til foreningsog aftenskolerne.
Der afsættes:
- 9,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.
KF077 Foreningshus Sundholm 8 – Maskinhal
Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne maskinhallen på Sundholmsvej 8 til et
foreningshus til sociale og kulturelle aktiviteter for brugere, beboere og organisationer på
Sundholm og resten af Amager.
Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til fysiske forbedringer.
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til driftsudgifter.
ØK51 Videreførelse af Megaeventpuljen
Megaeventpuljen skal sikre tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder til København, der
skal styrke Københavns status som en international, bæredygtig og let beboelig storby til gavn for
hovedstadens idræts- og kulturforeninger samt erhvervsliv. Parterne er enige om at videreføre
Megaeventpuljen.
Der afsættes:
- 15 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til at fortsætte Megaeventpuljen.
KF090 Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen
Parterne er enige om at udvikle en formaliseret dialog om idræt, bevægelse og social
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bæredygtighed i udviklingen af København som verdensby. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender
tilbage med resultaterne, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og
Miljøforvaltningen undersøge muligheder for, hvordan idrætten og civilsamfundets kan inddrages
i byudviklingsprocesser i planlægningsfasen, f.eks. lokalplanerne, og i implementeringen Kulturog Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med DIF og DGI afvikle en workshop primo 2022 og en
fælles konference i 2022 om idræt, bevægelse og social bæredygtighed. Kultur- og
Fritidsforvaltningen vil afklare behovet for eventuel finansiering hertil med DIF og DGI.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøge, hvordan nye velfærdsinstitutioner, som
børnehaver, skoler, plejehjem og sundhedscentre, kan indtænke plads og rum til idræt, bevægelse
og foreningsliv, samt hvordan idrætsfaciliteter kan understøtte øvrige velfærdsområders behov for
plads og rum til forskellige borgergrupper, herunder afsøge muligheden for konkrete
pilotprojekter. Der afrapporteres til fagudvalgene.
KF091 Indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og byudvikling
Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i løbet af 2021 vil afsøge, hvordan
Københavns Kommune, DIF og DGI sammen og/eller hver især kan indgå i relevante
internationale netværk i forhold til at gøre København til en verdensby i bevægelse, med henblik
på at resultaterne vil indgå i forhandlingerne
om budget 2023.
Parterne er desuden enige om, at Københavns Kommune, DIF og DGI kan anvende relevante
platforme i og uden for Danmark til at skabe international bevågenhed om indsatser og resultater
fra København i forhold til bevægelse, idræt, fysisk aktivitet, byudvikling og
kommunecivilsamfundssamarbejder, f.eks. i forbindelse med Smart Cities-konferencen, som
afholdes i København i november 2021, og kommende
megaevents i København.
KF057 Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård
Parterne er enige om at afsætte et driftstilskud til foreningen Turning Tables til et
kulturlaboratorium i Kapellet på Assistens Kirkegård.
Der afsættes:
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.
BI18 Støtte til Det Bosniske Kulturcenter
Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter.
KF026 Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg
For at sikre brugerne af Kløvermarkens Idrætsanlæg kan føle sig trygge er parterne enige om at
afsætte midler til at fortsætte vagtrundering i åbningstiden og de sene aftentimer i 2022.
Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til øget vagtrundering.
KF110 Støtte til ENGAGE, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt
Parterne er enige om at give et tilskud til eksisterende og nye aktiviteter tilknyttet ENGAGE/
Veteranfonden, DIF Soldaterprojekt samt Veteranhjem København.
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Der afsættes:
- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.
Ketsjersportens Hus
Parterne noterer sig, at der fortsat skal være en konstruktiv dialog med de lokale aktører om
rammerne for byggeriet og byggefeltet ved Kløvermarkens Tennis Klub, med henblik på at
igangsætte den udvidede planlægningsfase.
KF112 Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas
Parterne er enige om at give et tilskud i form af en underskudsgaranti til Copenhagen Film
Company til dokumentarfilmen Biskoppens Kompas.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. på service i 2022.
KF127 Mosaisk Begravelsesplads
Parterne er enige om at afsætte midler til Mosaisk Begravelsesplads på Møllegade.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.
TM238 Belysning på stierne omkring Damhussøen
Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på stierne omkring Damhussøen.
Der afsættes:
- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til belysning ved Damhussøen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.
KF038 Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen
Parterne er enige om at øge bibliotekernes materialebudget.
Der afsættes:
- 2,7 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til at stabilisere indkøb af fysiske bøger og
kompensation for manglende gebyrindtægter.
- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025 til øget
brug af digitale materialer.
KF092 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel
Parterne er enige om, at anlægsfinansiering til modernisering og renovering af Østre Kapel indgår
i forhandlingerne om budget 2023.
KF075 Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet
Parterne er enige om, at Havnebadet Fisketorvet skal renoveres og opgraderes og afsætter derfor
midler til at planlægge en opgradering.
Der afsættes:
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling til udarbejdelse af forslag til nybyggeri.
KF068 Udvidelse af TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 til to dage
Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 fra én
til to dage.
Der afsættes:
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til kompensation af By&Havn samt international
markedsføring.
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På Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område var parterne desuden enige om at afsætte 0, 2
millioner kroner til indsatser (rekrutteringsarrangementer og annoncering), der kan understøtte
genstarten af seniorklubber i Københavns Kommune efter Corona.
Henrik Høgh orienterede om hans arbejde med Stadsarkivet Erindringsklub, som er ved at
arrangere en erindringsmesse i rådhushallen. Henrik Høgh foreslog, at Ældrerådet deltager på
denne, og at udvalget inviterede vært/facilitator for Stadsarkivets Erindringsklub Britt Boesen til et
møde, hvor hun kunne orientere om messen m.v.
Udvalget vendte derudover, hvordan de bør arbejde videre med udvalgets budgetforslag,
herunder at man fx kan drøfte forslagene på et møde med den kommende Kultur- og
Fritidsborgmester samt kvalificere og vende dem med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Flere idrætsfaciliteter
Et løft af idrætsfaciliteter Parterne noterer sig, at der med Regeringens udspil ’Tættere på, grønne
byer og en hovedstad i udvikling’ foreslås afsat 1 mia. kr. i ekstra anlægsmåltal til et løft af
idrætsfaciliteter i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune frem mod 2030. I
Regeringens udspil og Finanslovsforslaget for 2022 er der samlet afsat 23 mio. kr. i ekstra
anlægsmåltal til idrætsfaciliteter til de to kommuner i 2022. Parterne ønsker at lave en plan for et
løft af idrætsfaciliteter for en kommende årrække, når de økonomiske rammer og regler for
udmøntning er på plads. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med
Økonomiforvaltningen til budget 2023 fremlægge en arealplan, der indeholder forslag til,
hvordan det øgede måltal kan bruges på et løft af idrætsfaciliteter, f.eks. til udvikling af Valby og
Sundby idrætspark, Østerbro Stadion samt udvikling af Naturpark Nordhavn. Forslagene
forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne. Finansiering af de enkelte
projekter sker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger på baggrund af særskilte
budgetnotater med forslag til konkrete idrætsanlægsprojekter. Parterne er enige om at prioritere
det ekstra måltal i 2022 til at igangsætte følgende nye idrætsprojekter.

7. Evaluering af Spring for Livet-idrætsdag den 9- september 2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget evaluerer ’Spring for livet’ idrætsdag.
BAGGRUND
Den 9. september 2021 deltog Ældrerådet med en stand i ’Spring for livet’, som er et årligt senior
motionsarrangement, som arrangeres af DGI med økonomisk støtte fra Københavns Kommune.
Spring for livet består derudover af et stort partnerskab, hvor blandt andet Københavns Ældreråd
indgår.
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.
Udvalget bør i den forbindelse drøfte afvikling af arrangementet, idet Ældrerådet årligt inviteres til
et evalueringsmøde efter arrangementet.
BESLUTNING
Ulla Morin orienterede om, at Merete Ganshorn, Bjarne Jørgensen, Pia Weise Pedersen og Anders
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Lund deltog i arbejdet i standen til Spring for Livet.
Ulla Morin nævnte, at de næste år ønsker at have en mere aktivitetsbaseret stand, hvor der fx er et
ønsketræ eller lignende, som kan tiltrække interesserede og være med til at skabe dialog.
Merete Ganshorn orienterede om, at der på dagen var meget støj, hvilket generede i forhold til at
føre dialog med borgere, og at speakers-corner bør ligge et mere adskilt fra stand-området.
Bjarne Jørgensen orienterede om, at der skulle være nogle plancher, som orienterer om
Ældrerådet.
Ulla Morin savnede generelt et større fokus på vandaktiviteter blandt de deltagende foreninger.
Udvalget ønskede derudover, at der blev lavet navneskilte og/eller t-shirt, hvor Ældrerådet
fremgår, som man kan iføre sig på dagen.

8. Opfølgning på møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende
Københavns Kommunes samarbejdsaftale med DGI og DIF ’Verdensby i
bevægelse’
v/ formanden (drøftelses- og beslutningspunkt)

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
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
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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)

På sidste møde vendte udvalget samarbejdsaftalen med Idrætschef i Kultur- og
Fritidsforvaltningen Thomas Bach samt souschef Rikke Thielcke fra Kultur- og Fritidsforvaltningens
idrætsudvikling. På mødet blev følgende bl.a. drøftet
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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
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•

•

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

Udvalget bør i den forbindelse vende mødet samt følge op på, hvordan man kan arbejde strategisk
videre med området, og fx med hvilke initiativer man bedst understøtter, at flere ældre i de
kommende år bliver en større del af idrætsfællesskaber og/eller aktive.
BILAG
Verdensby i bevægelse – oplæg for Ældrerådet den 16. august 2021
Samarbejdsaftale mellem DIF/DGI og Københavns Kommune
www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/bilag_-_udkast_til_samarbejdsaftale_verdensby_i_bevaegelse.pdf

BESLUTNING
Anders Lund nævnte, at det havde været et godt møde, og at Ældrerådet fortsat skal følge området
og at man fx kan arbejde videre med forslagene om
-

kontingent støtte til udsatte ældre, som ønsker at deltage i foreningslivet
brobygning mellem kommunale tilbud og foreninger

Udvalget drøftede, hvordan foreningerne og/eller kommunen får kontakt til borgere, som ikke er
en del af systemet, og som muligvis kan motiveres til at blive aktive. Ulla Morin nævnte, at det ikke
kun handler om motion, men at det også handler om socialt samvær. Udvalget drøfte om man kan
høre, hvad Københavns Kommune gør for at brede kendskabet til kataloget aktive i København ud
til ældre københavnerne, og at man fc kan høre borgerservice, om de er bekendt med kataloget og
guider borgere om det. Derudover kan Ældrerådet fx linke til det på deres hjemmeside og
medlemmerne kan fx via deres private Facebook adresse.
Udvalget drøftede i den sammenhæng også, hvorvidt det ville give mening at Ældrerådet havde
en Facebook-side.

9. 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
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yderligere muligheder og potentialer i forhold til udfordringerne i forbindelse med fordelingen af
faciliteter.
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
https://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

BILAG
Kortlægning af viden om ældre og idrætsfaciliteter i København
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27690468-40117120-1.pdf
Håndtering af hensigtserklæring vedr. ældres adgang til idrætsfaciliteter
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27690468-40117121-1.pdf
BESLUTNING
Udvalget orienterede sig om, at Folkeoplysningsudvalget på møde den 1. juni 2021 har besluttet at
ændre retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København, således at ældre indskrives som
en prioriteret målgruppe ved tildeling af lokaler i dagtimerne (kl. 8-16).
Anders Lund nævnte et konkret eksempel, som belyser, at det for nogle ældre kan være vigtigt, at
det er muligt at træne i deres lokalområde, og at man mister nogle ældre, når en forening/hold
med mange ældre er nødt til at skifte lokalitet grundet pladsmangel.
Derudover drøftede udvalget, om det er muligt at få en opgørelse over, hvor mange borgere +60
år, der er aktive i foreninger.
Udvalget besluttede at sætte dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget fast på
udvalgets dagsorden under punkt 4, sådan at de kan følge indholdet på møderne, og derudover
arbejde videre med fordeling af idrætsfaciliter som en generel problematik for ældre.

10. Opfølgning på møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr.
biblioteksområdet den 14. juni 2021
v/ formanden (orientering- og beslutningspunkt)

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
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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
Udvalget drøftede mødet, og fandt bl.a. at de gerne vil arbejde videre de forslag, som de havde
rejst i Ældrerådets budgethøring
-

Fremskudt biblioteksindsat
Ældrerådet foreslår, at man i lighed med tidligere, prioriterermidler til en fremskudt
biblioteksindsats på kommunens plejehjem, hvor fx en bibliotekar besøger plejehjemmene
og læser lyrik for interesserede beboere samt stiller litteratur til rådighed.

-

Ordning med udlån af klubkort til Nationalmuseet
Ældrerådet ønsker, at der laves en forsøgsordning - i lighed med den Holbæk, Albertslund,
Rudersdal og Køge kommune har indgået med Nationalmuseet - hvor biblioteker kan
udlåne et klubkort, som giver adgang til Nationalmuseet, sådan at borgerne får mulighed
for at besøge museet gratis. Derudover kan ordningen også benyttes af grupper og
foreninger, herunder fx ældreklubber, eller som udflugt for beboere på plejehjem eller
brugere af aktivitetscentre. Ordningen kan fx understøtte at borgere der ellers ikke har
økonomi til museumsbesøg vil benytte sig af muligheden, og udover Nationalmuseet,
kunne en sådan ordningen eventuelt udvides til andre museer.

-

Etablering af flere frivillige læsegrupper
For Ældrerådet er det vigtigt, at der er et varieret tilbud af sociale aktiviteter til ældre
københavnerne, og vi ved, at der bl.a. er stor efterspørgsel på læsegrupper. Vi foreslår
derfor, at der afsættes midler til en projektleder, som kan arbejde med at understøtte
etablering af flere frivillige læsegrupper.

Ulla Morin nævnte derudover, at man via e-reolen i dag må låne tre værker om måneden frem for
fem, som man måtte under corona-nedlukningen.

11. Orientering om Status på København 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet og vender nøgletal for Københavns Kommune på kultur- og
fritidsområdet.
BAGGRUND
Status på København 2021 er en nøgletalsrapport om København. Rapporten, som udarbejdes af
Københavns Kommunes Tværgående Analyseenhed, fortæller en samlet historie om Københavns
Kommunes udvikling, styrker og udfordringer.
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Rapporten indeholder nøgletal om Københavns Kommune og dens indbyggere på en lang række
områder, herunder befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed,
kommunal økonomi m.m.
I rapporten sammenlignes København med resten af landet og med internationale storbyregioner.
Nøgletallene udgør fakta, som kan danne baggrund for kommunens mål, strategier og øvrige
politiske beslutninger.
Mange af nøgletallene i rapporten opsummerer udviklingen til og med 2020, og en række af
tallene vil således være påvirket af coronakrisen, der ramte Danmark i marts samme år. Dette års
publikation indeholder derfor et nyt kapitel om corona med fokus på de områder, der er særligt
påvirket.
I rapporten indgår derudover tal om Besøgende i Københavns
kultur- og fritidsfaciliteter (s.88), fysiske og e-udlån (s. 87-88), Indbyggere per svømmehal (s.
89), anlægsplan (s. 122).
BILAG
www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_kbh_2021_samlet_06_rettet_final-a.pdf
BESLUTNING
Anders Lund orienterede om antallet af udlån af fysiske og digitale bøger.
Derudover nævnte Anders Lund, at det fremgår af rapporten, at København ligger langt under
landsgennemsnittet ift. indbygger pr. svømmehal, og at man i København er over dobbelt så
mange indbyggere pr. svømmehal som i Aarhus Kommune.

12. Næste udvalgsmøde den 11. oktober 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmødeBESLUTNING
Udvalget besluttede at rykke mødet til den 5. oktober 2021. Sekretariatet arrangerer en ny dato for
afholdelse af mødet med Borgerservice.

13. Eventuelt
Anders Lund orienterede om et gratis hjertestarter kursus og spurgte, om det ikke var relevant for
Ældrerådet.
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