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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 19. april 2021 

REFERAT 

Teams-møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Dato: mandag den 19. april 2021 kl. 10-12 

Medlemmer: 
Anders Lund, Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen, Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper 
Balle, Merete Ganshorn, Ulla Morin. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af dirigent
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent. 

3. Godkendelse af referat
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Referatet blev godkendt. 

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
v/ formanden (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden.

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent.

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
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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/kultur-
og-fritidsudvalgets-modemateriale  
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at efterspørge et møde med Kultur- og Fritidsudvalget omkring Københavns 
biblioteker, da der i budgettet blandt andet er lagt op til ændringer af de digitale indgange.  
 
I forhold til orientering om Corona-pas besluttede udvalget, at de gerne ville vende den praktiske 
del af dette med Borgerservice.   
 
Derudover vendte udvalget samarbejdsaftalen på idrætsområdet med DGI og DIF ’Verdensby i 
bevægelse’, som udvalget gerne vil vende udmøntningen af med Kultur- og Fritidsforvaltningen.  
 
Anders Lund nævnte derudover at udvalget bør følge byudviklingen ved Otte Busses Vej ved det 
gamle jernbaneterræn, og at udvalget bør følge lokalplanen, når den kommer i høring. 
 
 

5. Godkendelse af kommissorium for Kultur- og Fritidsudvalget 
v/ formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede at videreføre kommissoriet fra 2020 i 2021 med to tilføjelser under fagligt 
indhold. Det opdaterede udkast til kommissorium er vedlagt som bilag med henblik på udvalgets 
endelige godkendelse.  
 
BILAG 
Udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorie 2021 
 
BESLUTNING 
Udvalget godkendte kommissoriet samt vendte, at det er et dynamisk dokument, og at det 
naturligvis altid kan tages op i udvalget, hvis der er brug for at tilføje eller ændre på det.  
 
Jesper Balle oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget giver støtte til en række områder inden for fx 
kultur, kunst og idræt, og spurgte om der føres lister over, hvad der bliver givet midler til. 
Derudover drøftede udvalget om man i tilstrækkeligt omfang oplyser borgere og herunder ældre 
om, hvilke tilbud der er. Det kunne fx være i form af et hæfte eller katalog, som kunne vise, hvad der 
er af kulturtilbud. Anders Lund orienterede i den sammenhæng om, at der tidligere er afholdt 
arrangementer i DGI-byen for kommende pensionister om de muligheder der er. Derudover kan 
man på hjemmesiden https://brugbyen.nu/ også følge tilbud i byen.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 

https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale
https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale
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Merete Ganshorn oplyste, at det er ærgerligt, at der ikke er en gratis dag eller pensionistrabat til 
arbejdermuseet, som er et statsligt museum. 
 
 

6. Drøftelse af mærkesager 
v/ formanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
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 
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. 
 
BESLUTNING 
Merete Ganshorn oplyste, at hun fandt de tidligere mærkesager fornuftige, og at hun ser frem til at 
arbejde videre med dem.  
 
Ulla Morin oplyste, at hun gerne vil arbejde for at hjælpe ikke-digitale ældre og fx understøtte, at 
der etableres et hjælper-korps fx under Borgerservice, som kan komme på besøg i folks hjem og fx 

INDSTILLING 

1. at udvalget indledende drøfter arbejdet med mærkesager. 
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bestå af et samarbejde mellem unge og gamle.  
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste, at hans fokus er på Borgerservice og digitalisering.  
 
Udvalget var enige om at arbejde videre i de spor, der allerede er lagt, og eventuelt tilføje en 
mærkesag om understøttelse af brobygning mellem kommunen og civilsamfund ift. bedre 
oplysning om muligheder for ældre.  
 
 

7. Orientering om det politiske Kultur- og Fritidsudvalgs 1. behandling af 
budget 2022 

v/ formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Det politiske Kultur- og Fritidsudvalg har den 17. marts haft en første drøftelse af de investerings- 
og effektiviseringsforslag, der skal indgå i budget 2022.  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har indstillet følgende overfor Kultur- og Fritidsudvalget ifm. 
behandlingen af budgettet:  
 

• investeringsforslag vedrørende færre uafhentede reserveringer på Hovedbiblioteket  

• Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket 

• Idræt – øget kapacitetsudnyttelse  

• Bødeforlæg i folkeregisteret 
 

Det konkrete indhold i forslagene fremgår af indstillingen og bilagene på linket her: 
https://www.kk.dk/node/14102/17032021/edoc-agenda/33f90672-a9d4-469f-96ad-
5fd726bf6850/99302f35-2f24-4d4c-aae0-80b75749f0b6 
 
Derudover er der vedlagt en liste med servicebevillinger, som har udløb i 2021, og som er vurderet 
relevante at videreføre https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27384253-
39874900-5.pdf 
 
Det fremgår derudover af indstillingen, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere år har sendt 
relevante investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos relevante høringsparter. Da 
forslagene i år enten er af teknisk karakter eller vedrører et begrænset antal medarbejdere og 
borgere, foreslår forvaltningen, at der ikke gennemføres en høringsproces, men at det eventuelt 
kan overvejes, om forslag vedrørende Forbedring af digitale indgange til det fysiske bibliotek skal 
sendes i høring i forvaltningens Hoved-MED, da det berører enkelte medarbejdere på 
Hovedbiblioteket. Dette har udvalget godkendt, og Kultur- og Fritidsforvaltningens økonomichef 
har den 25. marts 2021 supplerende oplyst sekretariatet om, at dette bl.a. skyldes, at det i år drejer 
sig om færre forslag, end det plejer. Hvilket dels skyldes, at Økonomiudvalget har besluttet et 
lavere måltal for effektiviseringsstrategien i år end normalt, og dels at der var mange forslag fra 
tidligere år, som bidrager med effektiviseringer i 2022, såkaldte stigende profiler.  
 
Videre besluttede Kultur- og Fritidsudvalget derudover at sende forslaget vedrørende 
Hovedbiblioteket i høring i forvaltningens HovedMED, da det indebærer en bedre digital 
understøttelse af besøgene og en reduktion af bemandingen på biblioteket med, hvad der svarer 
til et halvt årsværk. Et forslag blev godkendt og indgik i overførselssagen 2020-2021, som netop er 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter kommissorium. 
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forhandlet. Det omhandler investeringen for at reducere antallet af uafhentede reserveringer også 
på Hovedbiblioteket. De øvrige forslag er af mere teknisk karakter og blev ikke vurderet som 
relevante at sende i høring. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal på møde den 29. april godkende forslagene endeligt og tage 
stilling til, hvilke bevillingsudløb udvalget ønsker skal videreføres i budget 2022.  
 
Økonomichefen oplyser derudover, at der forventes at blive gennemført en høring af relevante 
forslag i Ældrerådet, Lokaludvalg mv. næste år.  
 
Ældrerådet bør i den sammenhæng vurdere, om indstillingen giver anledning til yderligere.  
 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
I forhold til det politiske Kultur- og Fritidsudvalg besluttede udvalget, at indstillingen ikke giver 
anledning til bemærkninger, men at udvalget gerne vil mødes med forvaltningen om 
biblioteksområdet snarest og høre nærmere om de besparelser, der er lagt op til samt høre, 
hvordan det går med Bogen-kommer ordningen. 
 
 

8. Orientering om møder med Københavns Kommune Borgerservice 
v/ formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med 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 Ældreråds 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.  
 
Møderne med Borgerservice er kalendersat i forbindelse med udvalgets ordinære udvalgsmøder 
følgende datoer: 
  

• Den 14. juni 2021 kl. 11-12 hos Borgerservice i Hans Nansens Gård, Nyropsgade 1, 1602 
København V 

• Den 11. oktober 2021 kl. 10-11 i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Sjællandsgade 40, 
2200 København N. 

 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bl.a. vendte, at de gerne vil drøfte 
følgende områder med Borgerservice, når de mødes den 14. juni 2021: 
 
- Skiftet fra NemId til Mitid 
- Coronapas m.v.  
- Få en rundvisning på borgerservicecentret i Nyropsgade 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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Derudover bad udvalget sekretariatet rette henvendelse til borgerservice med henblik på at 
afklare, hvordan borgerservice forholder sig til den kritik, der er blevet rejst fra ikke digitale borgere 
om Corona-pas. Bjarne Jørgensen oplyste, at han kendte en borger, som har fået tilsendt sit 
Corona-pas med fysisk post.   
 
Udvalget går videre med forberedelse af mødet med Borgerservice på næste udvalgsmøde. 
 
 

9. Orientering om inddragelse af spilletider 
v/ udvalgsmedlem Bjarne Jørgensen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Udvalgsmedlem Bjarne Jørgensen har bedt udvalget drøfte, at en boldklub i Københavns 
Kommune har fået inddraget deres spilletid på kunstgræsbanen i Fælledparken pga. skolerne i 
området, skal benytte banerne.  
 
Bjarne Jørgensen oplyser, at han ikke finder, at det harmonerer med kommunens intentioner om, 
at også ældre medborgere skal have adgang til idrætsfaciliteterne, og at kunstgræsbanen egner 
sig til sport for seniorer, idet den er mere skånsom for led og muskler ved fx fodboldspil.  
 
Bjarne Jørgensen oplyser videre, at han selv er bruger af kunstgræsbanen i en anden klub, og at 
han frygter, at hans klub lider samme skæbne, da det vil få mange til at opgive boldspillet på grund 
af ømhed i kroppen flere dage efter, og at hans klub sidste sommer blev forvist til græsbanen, fordi 
fodboldskolerne skulle bruge kunstgræsbanen i to uger. 
 
Bjarne Jørgensen er uforstående over for Kultur- og Fritidsudvalget disposition. Fælledparken har 
store områder med græs uden om kunstgræsbanen, der er velegnet til leg og rundbold, og tror 
ikke, at de unge mennesker bliver ramt på samme måde som seniorer. 
 
Ældrerådet kan ikke behandle enkeltsager, men kan eventuelt se på dette som et generelt 
spørgsmål om, hvornår nogle grupper tilgodeses frem for andre i forbindelse med brug af Kultur- 
og Fritidsforvaltningens idrætsfaciliteter. Såfremt det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har 
truffet den pågældende beslutning, kan man muligvis høre, hvorfor det forholder sig således, og 
hvordan de ser på sagen. Herunder fx hvilke afvejninger, der er gjort, når sådan en beslutning 
træder i kraft. Når sagen er nærmere undersøgt, og der eventuelt har været dialog med 
forvaltningen herom, kan udvalget vurdere, hvorvidt det er noget, der skal rejses politisk.  
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at efterspørge et møde med idrætschefen med henblik på at få vendt denne 
problematik og høre, hvad der ligger bag sådanne beslutninger. Udvalgets afsæt er, at der skal 
gøres mindst mulig forskel på børn og unge og ældre.  
 
 

10. Orientering om aftale om overførselssagen 2020-2021 
v/ formanden (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter punktet. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet modtog den 24. marts 2021 en orientering om, at partierne bag sidste års 
budgetaftale havde indgået aftale om overførselssagen 2020-2021. Overførselssagen handler om 
de penge, der blev ’til overs’ fra budgettet sidste år, dvs. overskydende budgetmidler partierne 
forhandler om - det er fx mindreforbrug og indtægter fra salg af ejendomme. I år var der 709 
millioner kr. i puljen.  
 
Udsnit fra overførselssagen på kultur- og fritidsområdet 
Overførselssagen har overskriften ”København klar til genåbning” og Covid-19’s følgevirkninger 
har indflydelse i forhold til fordelingen af pengene. Nedenfor er nogle udsnit fra overførselssagen, 
som omfatter forhold for kultur- og fritidsområdet  
 
KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere 
kulturoplevelser i sommeren 2021 
På grund af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen forventes det, at der vil skabes et øget 
pres på byens rum og faciliteter i takt med at restriktionerne lempes. Parterne er derfor enige om 
at afsætte midler til en række initiativer, der skal imødekomme københavnernes forventede øgede 
behov for at bruge byen. 
 
Der afsættes: 
- 1,1 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter. 
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget brug af udendørs idrætsfaciliteter. 
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til svømmehaller. 
- 0,9 mio. kr. på service i 2021 til natteværter. 
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til en musikaktivitetspulje. 
 
Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen i 
forbindelse med renovering af idrætstilbud i byen i videst muligt omfang skal tage hensyn til, at 
faciliteterne også kan anvendes hen over sommeren. 
 
På Kultur- og Fritidsudvalgets område afsættes der i perioden 2021-2024 i alt 55,4 mio. kr. på 
anlæg og 22,2 mio. kr. på service. På finansposter afsættes 53,0 mio. kr. i perioden. Dertil kommer 
0,6 mio. kr. på service til investeringsforslaget ”Færre uafhentede reserveringer på 
Hovedbiblioteket”. 
 
Med Overførselssagen 2020-2021 afsættes midler til følgende sager i Kultur- og 
Fritidsforvaltningen i kategorierne need to og rettidig omhu. 
 
KF01 Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter (need to) 
Parterne er enige om at afsætte 9,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en udskiftning af stengulvet i 
Grøndal MultiCenter. 
 
KF02 Ombytning af pas i Københavns Borgerservice (need to) 
På grund af en fejl hos leverandøren er der udstedt ca. 5.000 fejlbehæftede pas i Københavns 
Kommune. Der afsættes 0,9 mio. kr. på service i 2021 til ekstra bemanding. 
 
KF03 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark (need to) 
Der afsættes 4,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af den nedslidte kunstgræsbane. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 



8 

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 19. april 2021 
 

 

KF04 Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen (rettidig omhu) 
Der afsættes yderligere 50 mio. kr. i lån på finansposter i 2023 gennem den allerede afsatte 
lånemulighed til Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen. 
 
KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (rettidig omhu) 
Der afsættes 31,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2025 til basisistandsættelse/lovliggørelse og løst 
inventar, 0,4 mio. kr. på service i 2021 til reservationsleje og 0,2 mio. kr. i 2022 til aktiviteter og 
forbrugsudgifter samt 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til etablering af produktionskøkken. 
 
KF06 Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset (rettidig omhu) 
Der afsættes 3 mio. kr. i 2021 på finansposter til at forøge den eksisterende låneramme, med 
henblik på at Bygningsfonden Kedelhuset kan tilvejebringe de resterende 10 mio. kr. fra fonde, så 
ombygningen af Kedelhuset til Dansehallerne kan færdiggøres.  
 
ØK48 Nye Digitale Identiteter – erstatning af NemID (ØKF need to) 
Der afsættes 5,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til betjening af borgere i Københavns Borgerservice. 
 
Med Overførselssagen 2020-2021 afsættes midler til følgende faciliteter på Kultur- og 
Fritidsområdet. 
 
KF08 Ketsjersportens hus – supplerende planlægningsbevilling 
Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2021 til en udvidet planlægningsfase for Ketsjersportens Hus, som blev 
iværksat i forbindelse med Budget 2020. 
 
KF09 Modernisering af Østre Kapel - planlægningsbevilling 
Der afsættes 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsfase til renovering og modernisering af 
Østre Kapel, så kapellet fremover kan anvendes hele året. 
 
KF11 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København (finansiering og hensigtserklæring) 
Der afsættes 1,2 mio. kr. på service til standardhusleje og bygningsdrift til Musikhuset 
Vesterbrogade 59 i den resterende del af 2021, for at fastholde bygningen til musikformål med 
henblik på stillingtagen til anlægsfinansiering i forhandlingerne om Budget 2022. Endvidere 
afsættes 0,3 mio. kr. på service i 2021 til midlertidige aktiviteter. Corona-krisen og 
forsamlingsloftet gjorde, at initiativtagerne bag Musikhuset København ikke kunne gennemføre 
alle de planlagte midlertidige aktiviteter i 1. kvartal 2021. Det betyder, at initiativtagerne gives 
adgang til Vesterbrogade 59 i ugerne 23 og 26-27 til at følge op på ANSLAG-festivalen og afvikle 
begivenheder i samarbejde med relevante samarbejdspartnere på musikområdet. Det kunne f.eks. 
være CPH jazzfestival. Aktiviteterne vil i udgangspunktet blive eksternt finansieret. De 0,3 mio. kr., 
der er afsat til aktiviteter i Musikhuset i 2021, vil blive udmøntet af Kultur- og Fritidsudvalget efter 
ansøgning. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil snarest muligt annoncere puljen og indkalde 
ansøgninger. 
 
KF21 Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt 
kunstgræsbaner i Ørestad Syd 
Der afsættes 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en planlægningsbevilling af en 11-mands 
kunstgræsbane og flere mindre baner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliter på arealet. 
 
KF33 Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby 
Boldklub 
Der afsættes en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2021 til en afklaring af, hvordan 
behovet for tidssvarende klub- og omklædningsfaciliteter bedst løses. 
 
KF39 1-2 nye badezoner 
For at efterkomme en stigende efterspørgsel på badesteder, og samtidig skabe mere sikker 
badning i havnen, afsættes der 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af 1-2 nye badezoner. 
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KF52 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By 
Der afsættes en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2021 til at afdække, hvordan en 
renovering, modernisering og opdatering af kulturhuset løses bedst. 
 
På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående øvrige initiativer med Overførselssagen 
2020-2021. 
 
KF10 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal 
For at øge muligheden for anvendelsen af Østerbro Skøjtehal er parterne enige om at afsætte 2,0 
mio. kr. på service i 2021 til at holde skøjtehallen åbent hele året. 
 
KF26 Dansk Jødisk Museum 
Der afsættes 0,9 mio. kr. på service i 2021 til efterbetaling og justering af løn hos Dansk Jødisk 
Museum, så museet lever op til Københavns Kommunes arbejdsklausul. 
 
KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere 
kulturoplevelser i sommeren 2021 
For at imødekomme københavnernes forventede øgede behov for at bruge byen, afsættes der 
midler på service i 2021 til fem ud af ti initiativer: 1,1 mio. kr. til øget adgang til indendørs 
idrætsfaciliteter, 0,2 mio. kr. til øget brug af udendørs idrætsfaciliteter, 0,9 mio. kr. til natteværter, 
2,5 mio. kr. til en musikaktivitetspulje og 0,4 mio. kr. til øget adgang til svømmehaller. Der holdes 
åbent tre yderligere uger i tre svømmehaller, Emdrup Bad, Sundby Bad og Vesterbro Svømmehal, 
jf. bilag 4. 
 
KF43 København som julehovedstad 
Der afsættes 1,0 mio. kr. på service i 2021 til at etablere en pulje, hvorfra byens aktører kan ansøge 
om støtte til indsatser, der kan bidrage til at tiltrække turister til hovedstaden som en destination 
for kultur, mad og shopping i juletiden. 
 
KF48 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere 
Der afsættes 0,6 mio. kr. på service i 2021 til afholdelse af International Citizen Day, samt udvikling 
og drift af digital velkomstpakke. 
 
KF51 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 
Der afsættes 4,5 mio. kr. på service i 2021 til øget medlemstilskud til børn og unge under 25 år i 
godkendte folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde den 6. 
april 2021, at midlerne udmøntes til foreninger, der planlægger meraktiviteter som led i 
genåbningen af foreningslivet. Kriterierne for puljen sendes i skriftlig votering i 
Folkeoplysningsudvalget i april måned med henblik på udmøntning på mødet den 1. juni 2021. 
Samtidig fremrykkes udbetalingen af 5. pulje til medlemstilskud til alle foreninger til før 
sommerferien. 
 
KF56 Overførsel af mindreforbrug til tilskudsadministrativt system i Kultur- og Fritidsforvaltningen 
(overførselsanmodning) 
Der overføres 0,8 mio. kr. på service fra 2020 til 2021 til investeringsforslaget om køb af nyt 
tilskudsadministrativt system.  
 
Alle overførsler af forsinkede investeringsforslag fra 2020 til 2021 fremgår som ØK69 i 
aftaleteksten for Overførselssagen 2020-2021. 
 
ØK07 Investeringspuljen - reservation til foranalyser vedrørende tværgående effektiviseringer 
Der afsættes 7,0 mio. kr. på service i 2021 finansieret af Innovationspuljen til foranalyser 
vedrørende nye tværgående effektiviseringer, som eksempelvis bydækkende viceværtfunktion og 
kontaktcenterløsning. Heraf reserveres 2 mio. kr. til forvaltningsspecifikke områder. 
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Hensigtserklæringer til Budget 2022 

KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder 
Parterne anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen 
om at indhente en fornyet dispensation fra Fredningsmyndighederne og igangsætte 
byggetilladelse, med henblik på at anlægget kan finansieres i forhandlingerne om Budget 2022. 

Klubhus i Kulbaneparken 
Parterne er enige om, at det videre arbejde med realisering af klubhus i Kulbaneparken afventer 
forhandlingerne om Budget 2022, samt at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og 
Fritidsforvaltningen udarbejder forslag herom til forhandlingerne om Budget 2022. 

Der blev derudover afsat midler til følgende initiativer med relevans for kultur- og fritidsområdet: 

- BU09 Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj (BUF need to)
- BU10 Anlægsmidler til ny placering af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben

Remisevænget i Sundby Idrætspark (BUF need to)
- ØK33 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark
- ØK35 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark

Den fulde indstilling om sagen i Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af linket her 
https://www.kk.dk/node/14102/14042021/edoc-agenda/64ca332b-1279-42b6-aae4-
d4828ef052a5/4a8ad8a3-8214-4431-ad8a-0a1c9d832885, hvor der også er vedlagt et bilag  over 
sager henvist af Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, som ikke blev finansieret 
med overførselssagen 2020 – 2021 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27723233-40341537-1.pdf  

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet nogle af bevillingernes indhold blev vendt. 

Udvalget vendte derudover, at de gerne ser, at der også gives et øget medlemstilskud til 
folkeoplysende foreninger målrettet ældre, ligesom det er tilfældet med folkeoplysende 
foreninger med børn og unge, jf. KF51.  

11. Orientering om genåbning af kultur- og idrætsfaciliter i København
v/ formanden (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Parterne bag overførselssagen 2020-2021 har besluttet en række initiativer, der skal understøtte 
kultur- og fritidslivets genstart, herunder en aktivitetspulje til musik, forhøjelse af tilskuddet til 
folkeoplysende foreninger og øget åbningstid på udvalgte anlæg i sommeren 2021. 

Den 22. marts 2021 blev der besluttet en genåbningsplan for de kommende måneder, herunder for 
følgende dele af kultur- og fritidsområdet:  

Den 21. april 2021: 
- Museer, kunsthaller og biblioteker med coronapas 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

https://www.kk.dk/node/14102/14042021/edoc-agenda/64ca332b-1279-42b6-aae4-d4828ef052a5/4a8ad8a3-8214-4431-ad8a-0a1c9d832885
https://www.kk.dk/node/14102/14042021/edoc-agenda/64ca332b-1279-42b6-aae4-d4828ef052a5/4a8ad8a3-8214-4431-ad8a-0a1c9d832885
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27723233-40341537-1.pdf
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- Dele af den indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år med 
coronapas. 

Den 6. maj 2021: 
 Spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter med 
coronapas 

- Dele af den indendørs idræt for voksne med coronapas.

Den 21. maj 2021: 

- Al resterende idræts- fritids- og foreningsliv med coronapas
- Daghøjskoler og aftenskoler.

Regeringens genstartsteam for kultur- og fritidslivet har udarbejdet en række anbefalinger til 
genåbningen og opfordrer alle aktører til at bidrage, og påpeger samtidig betydningen af alle 
aktørers innovations- og initiativkraft. Økonomisk er regeringens hjælpepakker forlænget, og der er 
oprettet en aktivitetspulje for 2021, der primært skal understøtte genstartsteamets anbefalinger. 

På mødet i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg den 14. april 2021 besluttede udvalget følgende med 
henblik på at understøtte kultur- og fritidslivets genstart: 

- at der oprettes en musikaktivitetspulje på 2,5 mio.kr., der kan søges af alle aktører.
Musikaktivitetspuljen skal ikke kun målrettes spillesteder, men skal også kunne søges bredt af
arrangører af koncerter. Spillesteder skal have likviditetsudfordringer. De reviderede kriterier
sendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

- at oprette en aktivitetspulje på 1,6 mio. kr. De reviderede kriterier sendes til Kultur- og
Fritidsudvalget. Coronarelaterede projekter, der ikke er fremmet i Overførselssagen.

- at der ikke reduceres i tilskud på kultur- og fritidsområdet, selv om aktiviteter før 30.
september 2021 indskrænkes eller aflyses som følge af corona-krisen

- at større lokaler, herunder Rådhushallen, skal stilles til rådighed for aktører, der har brug for
mere plads til afvikling af arrangementer.

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

12. Næste udvalgsmøde den 17. maj 2021
v/ formanden (beslutningspunkt) 

BESLUTNING 
Udvalget besluttede at efterspørge et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. 
idrætsområdet og biblioteksområdet. Videre skal udvalget forberede mødet med Borgerservice. 

Udvalget besluttede derudover, at Ulla Morin i samarbejde med Anders Lund også er inde over 
forberedelse af dagsordenerne til udvalgsmøderne.   

s 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
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13. Eventuelt 
Eleonora Lewandowski orienterede udvalget om, at en journalist har brugt ordet en ’forstenet 
olding’ om Daria Campeotte, 


