Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 17. maj 2021

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 17. maj 2021 kl. 10-12
Sted: Nobelsalen, Edith Rodes Vej 4B, Bygning V, 1. sal, 2200 København N
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
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. Møde vedrørende benyttelse af idrætsfaciliteter – besøg kl. 10.05-10.45
v/ Bjarne Jørgensen (orienterings- og drøftelsespunkt)
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INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
BAGGRUND
På sidste udvalgsmøde efterspurgte udvalget et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen
vedrørende fordeling af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune, og herunder hvornår nogle
grupper tilgodeses frem for andre i forbindelse med brug af Kultur- og Fritidsforvaltningens
idrætsfaciliteter – og hvordan det ser ud for foreninger med mange ældre og fx ældreklubber i den
sammenhæng.
På mødet deltager leder af folkeoplysning Rikke Lauritzen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen via
Teams fra kl. 10.05-10.45 med henblik på nærmere orientering om området og drøftelse af den
aktuelle situation med mangel på idrætsfaciliteter – også i lyset af situationen med Covid.
BESLUTNING
Udvalget drøftede punktet med Rikke Lauritzen, som bl.a. orienterede udvalget om arbejdet med
bedre idrætsfaciliteter for ældre og indstillingen om samme emne, som var blevet præsenteret for
Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg den 6. april 2021
www.kk.dk/node/14167/06042021/edoc-agenda/7e6fdf1b-c5bb-4247-856eb39b3a2aca26/4392ee0e-ea8d-4ed5-bc98-6d163cf0d98b.
I notatet her kan man læse nærmere og Kultur- og Fritidsforvaltningens undersøgelse af området
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27690468-40117120-1.pdf
Udvalget fandt bl.a., at det giver mening at differentiere mellem ældre og voksne i forhold til
prioriteringslisten til idrætsfaciliteter, og at de ville rejse dette.

5. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
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 https://www.kk.dk/indhold/kulturog-fritidsudvalgets-modemateriale
BESLUTNING
Udvalget bemærkede, at det politiske udvalg kigger på mulighederne for restaurations- og
nattelivet i København i forbindelse med udarbejdelsen af Restaurations- og Nattelivsplan for
2021.
Udvalget vendte derudover etableringen og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i København.
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6. Forberedelse af møde med Københavns Kommune Borgerservice den 14. juni
2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget forbereder mødet med Borgerservice.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes
Borgerservice. Da Københavns Kommunes Borgerservice er forankret i Kultur- og
Fritidsforvaltningen er der tradition for, at det er medlemmer af Ældrerådets Kultur- og
Fritidsudvalg, som deltager på møderne, og bl.a. bærer ting videre fra Ældrerådet.
På møderne har der været tradition for at vende konkrete nye initiativer, og rådets 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.
Mødet den 14. juni 2021 kl. 11-12 foregår hos Borgerservice i Hans Nansens Gård (Nyropsgade 1,
1602 København V). På sidste møde besluttede udvalget bl.a. at vende følgende med
Borgerservice:
-

Skift fra NemID til MitID
Coronapas m.v.
Få en rundvisning på borgerservicecentret i Nyropsgade
Drøftelse af forslag om hjælper-korps til IT-understøttelse til borgere, som har svært ved IT
og ikke digitale borgere, som kan komme på besøg i folks hjem
Status på udskiftning af pas med fejl
Eventuel involvering/forberedelse af arbejdet med det digitale sundhedskort

Udvalget bør under punktet vende emnerne samt drøfte, hvorvidt der er andet, som er relevant at
tage op.
BESLUTNING
Udover allerede vedtagne punkter besluttede udvalget at høre Borgerservice, om det er muligt at
få oplyst, hvor mange borgere der er fritaget digital post i Københavns Kommune, og heraf hvor
mange der fx er over 60 år.
Derudover nævnte et udvalgsmedlem, at vedkommende har hørt, at nogle ældre har haft svært
ved at få nyt kørekort under Covid-19.
Derudover havde et udvalgsmedlem oplevet udfordringer i forbindelse med at få lov til at betale
kontant for parkering København.

7. Orientering om møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr.
biblioteksområdet den 14. juni 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)
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INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
På sidste udvalgsmøde efterspurgte udvalget et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen
vedrørende biblioteksområdet i forhold til de besparelser der med Kultur- og Fritidsudvalgets
behandling af budgetbidraget i forbindelse med budget 2022 er lagt op til på biblioteksområdet.
Derudover har udvalget efterspurgt en status for, hvordan det går med biblioteksordningen
Bogen-kommer.
Det er aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen, at bibliotekschefen o.a. deltager på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 14. juni 2021 kl. 10.05-11.00 med henblik på at vende punkterne m.v.
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover bemærkede Anders Lund, at ældre umiddelbart ikke er tænkt ind som et selvstændigt
element i forhold til indsatsområder på biblioteksområdet. Her er et link til rapport om aktiviteter
og nøgletal for Københavns Biblioteker i 2020
www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27816457-40352759-1.pdf
Udvalget efterspurgte derudover nærmere information om arbejdet med profilbiblioteker.
Udvalget vendte derudover, at de gerne vil høre, hvordan man vælger udvalget af e-bøger og
lydbøger. Derudover ville udvalget gerne høre, hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningen har fulgt
op på medlemsforslaget om, hvordan det i forbindelse med omlægning af lydavisproduktion (for
blinde og svagtseende) på Københavns Biblioteker kan sikre, at de 200 svageste lydavisbrugere får
hjælp til installation/brug af den nye digitale platform.
Derudover ville udvalget gerne høre, om man i Københavns Kommune ville kunne overveje
samme forsøgsordning som i Holbæk, Albertslund, Rudersdal og Køge Kommune, hvor
Nationalmuseet er gået sammen med bibliotekerne om et unikt projekt, hvor bibliotekets lånere
forsøgsvis kan hente et kort på biblioteket, der giver fri adgang til Nationalmuseet. Museumskortet kan lånes fuldstændigt, som var det en bog.

8. Videre arbejde med mærkesager
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager.
BAGGRUND
Ældrerådet har på seminar den 14. januar 2021 kort vendt det hensigtsmæssige i – i lighed med
det tidligere Ældreråd - at arbejde med mærkesager som et redskab til at opnå konkrete resultater.
At arbejde med mærkesager er en måde hvorpå Ældrerådet kan arbejde strategisk og rette fokus
på nogle særskilte områder og forhold, hvor rådet mener, at der skal sættes ind og ske en udvikling
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til gavn for ældre.
Det er afgørende, at Ældrerådet har ejerskab til mærkesagerne og at disse er forankret i
Ældrerådet. At det er rådets egne, der er udarbejdet og udtænkt af rådet, og at rådet arbejder med
mærkesagerne, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også kalde
mærkesagerne for rådets politiske mål.
Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene arbejder
specifik med at definere, hvilke områder og udfordringer, der skal sættes ind i forhold til, og hvor
rådet arbejder med, hvordan der kan ske en udvikling væk fra den konkrete situation, og hvad der i
givet fald skal sættes i stedet for.
Det konkrete arbejde med mærkesager kan omfatte drøftelser om, hvad det er for en udfordring,
der gør sig gældende, og som rådet gerne vil være med til at løse. Hvem er det, det går ud over –
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre.
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet.
Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer derudaf, at problemet løses.
At have mange mærkesager er ikke et mål i sig selv, idet mange mærkesager kan vanskeliggøre
rådets arbejde og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor rådets fokus er,
og om mærkesagerne ”indfries”.
Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper rådets fokus på at opnå nogle
konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses som et eksternt redskab der
giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke områder, som rådet har særskilt
fokus på – dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde med andre parter om forholdet.
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk
for en strategisk overvejelse.
På sidste udvalgsmøde var udvalget enige om at arbejde videre i de spor, der allerede er lagt, og
eventuelt tilføje en mærkesag om at arbejde for bedre brobygning mellem kommune og
civilsamfund i forhold til mere hjælp til oplysning om idræts- og foreningsmuligheder for ældre i
Københavns Kommune.
BESLUTNING
Udvalget drøftede punktet, og besluttede at indstille følgende mærkesager
•
•
•

Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv og herunder fx arbejde for
gratis dage på museer for pensionister
Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse.
Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling

9. Input til baggrundsgruppe til valgmøde i forbindelse med kommunalvalg
2021
v/ formanden (beslutningspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget beslutter, om der er eventuelle temaer, som bør være en del af Ældrerådets input
til baggrundsgruppens forberedelse af valgmødet ifm. kommunalvalget 2021.
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BAGGRUND
Der er tradition for, at Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med repræsentanter fra Danske
Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen, for at forberede de møder, som sundheds- og
omsorgsborgmesteren holder med ældreorganisationerne. På grund af Covid-19 situationen, har
møderne med borgmesteren været aflyst, men Ældrerådets formandskab og
ældreorganisationerne har fastholdt møderne med hinanden, og i stedet sammen drøftet aktuelle
emner på ældreområdet.
Formandskabet holdt møde med ældreorganisationerne (Danske Seniorer, Faglige Seniorer og
Ældre Sagen) den 23. februar 2021, hvor blandt andet afholdelse af valgmøder op til
kommunalvalget den 16. november 2021, blev drøftet. Det er i dette møderegi tidligere blevet
aftalt, at Ældre Sagen – der også er initiativtager – fungerer som tovholder i forhold til
tilrettelæggelsen af valgmøderne. På mødet den 23. februar 2021 opfordrede Ældre Sagen de
øvrige mødedeltagere til at indgå i samarbejdet om valgmøderne ved at deltage med 1-2
repræsentanter i en baggrundsgruppe.
Det bemærkes, at Ældrerådets sekretariat ikke er en del af tilrettelæggelsen af valgmøderne, og at
samarbejdet således foregår direkte mellem Ældrerådets repræsentanter og Ældre Sagens
repræsentanter.
På mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021 blev Anne Worning og Pia Weise Pedersen valgt som
Ældrerådets repræsentanter til baggrundsgruppen vedr. tilrettelæggelse af valgmøder i
forbindelse med kommunalvalget.
Det første møde i gruppen bliver afholdt den 25. maj 2021, og Anne Worning og Pia Weise
Pedersen har i den forbindelse bedt fagudvalgene drøfte, hvilke emner de finder relevant at sætte
fokus på i forbindelse med afholdelse af et valgmøde op til kommunalvalget.
Ældre Sagen er budt ind med følgende overskrifter:
- Hvad er et godt plejehjem - indflydelse, normeringer og kvalifikationer
- Hvordan sikres tilstrækkelig praktisk hjælp og personlig pleje
- Hvordan bliver retten til selvbestemmelse udmøntet i praksis
- Er der sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune - kompetencer og
pladser
- Hvordan samarbejdes med pårørende og hvordan inddrages deres viden
- Hvordan undgås, at pårørende bliver syge og nedslides
- Hvordan får ældre borgere flere boformer at vælge imellem
Derudover kan fagudvalgene naturligvis også byde ind, hvis de har noget relevant i forhold til de
praktiske forhold – fx afvikling af mødet, forslag til dato og tidspunkt for mødet, mødested,
invitationer og annoncering m.v.
Sekretariat vil på baggrund af fagudvalgenes input sammenfatte et notat, som kan sendes rundt til
rådet, og som kan benyttes på mødet den 25. maj 2021.
BESLUTNING
Udvalget nævnte følgende spørgsmål, som relevant at have fokus på
-

-

Hvordan vil politikerne arbejde for, at udrulningen af digitale systemer i Københavns
Kommune sker på en god og forsvarlig måde, og sådan at gruppen af ikke digitale ældre og
’mindre stærke’ digitale ældre ikke bliver hægtet af?
Vil politikerne i takt med øget digitalisering af borgerrettede ydelser sikre, at Borgerservice
har tilstrækkelig med ressourcer til at yde deres kerneopgave? Og at Borgerservice fortsat
vil være et sted, hvor borgerne fysisk kan møde ’kommunen’ og få hjælp og vejledning, der
er behov for?
Vil politikerne arbejde for flere idrætsfaciliteter til københavnerne? Og i så fald hvor og
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hvordan?

10. Næste udvalgsmøde den 14. juni 2021
v/ formanden (orienteringspunkt)

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget har møde med henholdsvis ledelsen af Københavns Borgerservice og ledelsen af
biblioteksområdet, og udvalget besluttede at udvide mødet med en time, sådan at det ligger fra kl.
10-13.

11. Eventuelt
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