Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 14. juni 2021

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 14. juni 2021 kl. 10-13
Sted: Borgerservice i Hans Nansens Gård, 1. sal 1 N mødelokale 11 (Nyropsgade 1, 1602
København V)
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 dagsorden.
BESLUTNING
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
BESLUTNING
Jesper Balle 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. Møde med Borgerservice kl. 10.00-11.00
v/ formanden (orienterings- og drøftelsespunkt)
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INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes
Borgerservice. På møderne har der været tradition for at vende konkrete nye initiativer, og
Ældrerådets holdning til det, samt mulighed for at drøfte eventuelle forslag til forbedringer inden
for områder, hvor udvalget fx oplever, at der er problemer for ældre borgere, som bør løses.
På mødet deltager borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian Kühne i
tidsrummet kl. 10.00-11.00.
På sidste udvalgsmøde besluttede udvalget bl.a. at vende følgende med Borgerservice
Status om skift fra NemID til MitID
-

Status om coronapas og fremvisning af test, status på udskiftning af kørekort under Covid19, status for ombytning af pas samt eventuel orientering om involvering/forberedelse af
arbejdet med det digitale sundhedskort
Rundvisning i Borgerservice i Nyropsgade
Udvalget vil gerne drøfte et forslag om, at kommunen etablerer et hjælper-korps til ITunderstøttelse til borgere, som har svært ved IT og fx ikke digitale borgere, og hvor man fx
kan få besøg i eget hjem
Udvalget har efterspurgt, om det er muligt at få oplyst antallet af borgere, der er fritaget fra
digital post (heraf hvor mange der er 60 år eller over)
Drøftelse af muligheder for betaling med kontanter i Københavns kommune fx i
forbindelse med parkeringslicenser

BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet Arne Bjørn Nielsen havde en rettelse til delen
omkring kontantbetaling i Københavns Kommune. Borgerservice oplyste, at man kan betale med
kontanter i alle syv Borgerservice indgange, og at dette bl.a. gælder i forhold til bøder, biblioteker,
svømmehaller og Borgerservices ydelser.
Udvalget besluttede i forlængelse af drøftelserne med Borgerservice at følge skiftet fra NemId til
MitID nærmere, og derudover ville udvalget arbejde videre med forslaget om støtte til borgere,
som har svært ved den digitale omstilling. Borgerservice oplyste, at der har været IT-hjælp på
bibliotekerne, hvor frivillige underviser borgere, og at Borgerservice ville høre forvaltningen, om
der starter noget særskilt op i forhold til hjælp til brug af MitID. Derudover har Ældre Sagen også
IT-kurser. Borgerservice oplyste videre, at borgere kan ringe til Københavns Kommunens
hovednummer og få telefonisk IT-vejledning i forhold til offentlige instansers systemer. Derudover
kan man bestille tid i Borgerservice og få hjælp til IT, hvis det er noget, som fx ikke kan løses via
telefonen. Udvalget havde en opmærksomhed på, om man bør gøre noget mere eller fx målrette
indsatser særskilte grupper, som har mest behov for hjælpen – dette arbejde kunne fx gå på tværs
af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, da de særligt hjælper nogle af de
mest udsatte borgere og heriblandt borgere, som oplever udfordringer med den digitale
udvikling.

5. Møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr. biblioteksområdet kl. 11.0011.50
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v/ formanden (orienterings- og drøftelsespunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget mødes med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at vende status for
biblioteksområdet bl.a. i lyset af de investeringsforslag og besparelser, der med Kultur- og
Fritidsudvalgets behandling af budget 2022 er lagt op til på biblioteksområdet.
På mødet deltager chef for Københavns Hovedbibliotek Jakob Heide Pedersen samt leder af
biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket Rie Bøjer Kooistra kl. 11.00-11.50.
Udvalget har tidligere vendt følgende emner
-

-

-

Indsatsområder på biblioteksområdet i forbindelse med rapport om aktiviteter og nøgletal
for Københavns Biblioteker i 2020, særligt i forhold til ældres brug af Københavns
biblioteker www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27816457-40352759-1.pdf
Status på bogen-kommer ordningen
Arbejdet med eventuel udvikling af profilbiblioteker
Udvalg af materialer ift. e-bøger og lydbøger
Hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningen har fulgt op på medlemsforslaget om, hvordan
man kan sikre, at de 200 svageste lydavisbrugere får hjælp til installation/brug af den nye
digitale platform ifm. omlægning af lydavisproduktion (for blinde og svagtseende) på
Københavns Biblioteker
Hvordan ser man på muligheden for en forsøgsordning som i Holbæk, Albertslund,
Rudersdal og Køge Kommune, hvor Nationalmuseet er gået sammen med bibliotekerne
om et projekt, hvor bibliotekets lånere forsøgsvis kan hente et kort på biblioteket, der giver
fri adgang til Nationalmuseet
Status for åbningstider på bibliotekerne

BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 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.
Videre så udvalget frem til at følge arbejdet med profilbiblioteker, og udvalget foreslog blandt
andet, at man havde en biblioteksprofil målrettet ældre borgere.
Henrik Høgh nævnte derudover, at der muligvis bliver en erindringsmesse med Københavns
Stadsarkiv.
Derudover nævnte forvaltningen, at man er ved at kigge på arbejdet med understøttelse af
læseklubber, da der er stor efterspørgsel på dem.

6. 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 https://www.kk.dk/indhold/kulturog-fritidsudvalgets-modemateriale
BESLUTNING
Arne Bjørn Nielsen orienterede udvalget om, at rådets Teknik- og Miljøudvalg fulgte Teknik- og
Miljøforvaltningens arbejde i forhold til mindre biltrafik i Middelalderbyen.
Videre noterede udvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget henviser finansiering af udvidelse og
renovering af toiletforholdene i Nørrebrohallen til forhandlingerne om Budget 2022, og at der i
dag er handicaptoiletter i hallen. Derudover henviste udvalget også finansiering af en forøgelse af
bibliotekernes materialebudget til forhandlingerne om Budget 2022.
Videre noterede udvalget sig, at regeringen har lavet et udspil ”Grønne byer og en hovedstad i
udvikling”, som beskriver forslag til initiativer, der skal sikre renere luft med grønnere biltrafik og
med mere plads til natur. Med det foreslåede initiativ vil Københavns Kommune omtrent kunne
fordoble kommunens skønnede anlægsinvesteringer i idrætsanlæg frem mod 2030. Dette kalder
på, at Københavns Kommune lægger en plan for udmøntning af den øgede anlægsramme, og at
der udarbejdes budgetforslag til eventuelle investeringer i idrætsfaciliteter.

7. 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 sidste møde besøg af lederen af Folkeoplysning, som orienterede om Kulturog 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.
Forvaltningens har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget via en referencegruppe
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
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Folkeoplysningsudvalgets to indstillinger kan følges på linkene her
-

Indstilling om drøftelse af ældres adgang til idrætsfaciliteter
www.kk.dk/node/14167/06042021/edoc-agenda/7e6fdf1b-c5bb-4247-856eb39b3a2aca26/4392ee0e-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/6e676d89-c274-4ee3-84bd03b276f13f99/972a38b5-649f-4f81-a74b-32a9ac3d836e

BESLUTNING
Udvalget besluttede at henvende sig til arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalg, som skal
belyse yderligere muligheder og potentialer i forhold til udfordringerne i forbindelse med
fordelingen af faciliteter og/eller idrætsforeningerne til august med henblik på at gøre opmærksom
på ældres forhold i den sammenhæng.
Udvalget forbereder invitation og indhold m.v. til mødet på deres udvalgsmøde i august.

8. Orientering om ’Spring for livet’ idrætsdag 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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 afviklingen af arrangementet, og Ældrerådets formand holder bl.a. tale på dagen.
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Anders Lund oplyste, at han den 15. juni 2021 deltager på et møde med DGI og de øvrige
foreninger og organisationer i partnerskabet for Spring for Livet. Videre nævnte han, at der skal
være ÆR-foldere og ÆR-bolsjer klar til uddeling på dagen.

5

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 14. juni 2021

9. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedr. principper for fremtidens
plejehjem
v/ formanden (orienterings- og beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet.
BAGGRUND
På møde i Forretningsudvalget den 12. maj 2021 blev det besluttet, at Ældrerådets Sundheds- og
Omsorgsudvalg fremsætter et forslag om nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe på mødet i
Ældrerådet den 23. juni 2021, idet fagudvalgene forinden orienteres herom med henblik på at
komme med ideer til vinklinger og perspektiver sådan, at disse kan komme med i indstillingen til
Ældrerådet. Der var enighed i Forretningsudvalget om, at ad hoc arbejdsgruppen mest
hensigtsmæssigt består af max 6-7 deltagere i alt.
I den forbindelse bør udvalget drøfte om de har input til arbejdsgruppen, eller om der er
medlemmer af udvalget, som ønsker at sidde i arbejdsgruppen.
Til udvalgets baggrund vedtog det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 10 principper
for fremtidens plejeboliger", og udvalget har for nyligt indledt en række temadrøftelser om
fremtidens plejehjemsbyggeri, som udvalget med fordel kan følge.
Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 11. februar 2021
www.kk.dk/node/14110/11022021/edoc-agenda/40669c59-bbb0-412e-989471d1ac8af257/3e7d5637-c001-4855-9f77-5a5074a2f40a
Her er link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse den 22. april 2021
www.kk.dk/node/14110/22042021/edoc-agenda/109a4f17-991a-4713-a7885f9518a43e02/0c1d3811-8125-45b1-aa61-1fa99e4f18a2
De 10 principper har primært fokus på borgerne og favner relativt bredt, og principper indeholder
følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes
Beboernes forskellighed afspejles, og der skal gives plads til udfoldelse af individualitet
Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv
Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet
Fællesskab og sociale relationer understøttes
Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund
Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen
Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer
Særlige målgruppers behov indtænkes
Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt

Derudover har sundheds- og omsorgsforvaltningen ifm. temadrøftelserne oplistet yderligere tre
mulige principper:
•
•
•

Forskellighed mellem plejehjem
Den gode arbejdsplads / det fysiske arbejdsmiljø
Hygiejne og pandemisikring
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Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nævner derudover, at principperne har været
retningsgivende for den fysiske disponering og indretning af forvaltningens plejehjemsbyggerier.
Byggeri af plejehjem er et meget lovreguleret område, hvor statslig lovgivning med hensyn til fx
økonomi, almenboliglov, bygningsreglement, tilgængelighed, brandsikring, boligsikringsregler
mv. sætter relativt snævre rammer for nytænkning af disponering af nye plejehjem.
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning,
Ulla Morin nævnte, at hun gerne ville drøfte Københavns Kommunes politik om ’længst muligt i
eget hjem’, da der måske sidder ældre, som pga. ensomhed fx har brug for at komme på
plejehjem. Ulla Morin nævnte, at borgere er meget syge, når de bliver visiteret til plejehjem, og at
det ville være fint, hvis borgere også havde en mulighed for at selvvisitere sig til plejehjem. [Ved
visitation til en plejebolig ser visitatoren blandt andet på, om borgere har svært ved at klare
hverdagens opgaver, og om de er ensomme og utrygge i en grad, der begrænser dem i
hverdagen.]

10. Orientering om høring af idekatalog om liv og udfoldelse på vandet
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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
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.
Der er høringsfrist i oktober 2021, og der lægges derfor op til, at udvalget behandler høringen og
udarbejder udkast til høringssvar på udvalgsmødet den 16. august 2021. Høringen behandles
endeligt på møde i Ældrerådet den 25. august 2021.
BILAG
Liv og udfoldelse på vandet – idekatalog 2021
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede indledningsvist høringen, som behandles
på udvalgsmødet i august.

11. Næste udvalgsmøde den 16. august 2021
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v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget besluttede at behandle høringen Liv og udfoldelse på vandet samt have oplæg om
’Verdensby i bevægelse’.

12. Eventuelt
Udvalget besluttede at behandle høringen Liv og udfoldelse på vandet samt have oplæg om
’Verdensby i bevægelse’
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