Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 17. januar 2022

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 17. januar 2022 kl. 10-12
Sted: Sjællandsgade 40, 2200 København N, bygning I, lokale 207 (samt mulighed for at tilgå
mødet via Microsoft Teams)
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

INDSTILLING
1. at udvalget godkender dagsordenen.
BESLUTNING
Udvalget godkendte dagsordenen, idet dagsordenspunkt 5 vedrørende møde med Borgerservice
udgik af dagsordenen.

2. Valg af dirigent
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
BESLUTNING
Arne Bjørn Nielsen blev valgt som dirigent.

3. Godkendelse af referat
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget godkendte referat af udvalgsmødet den 13. december 2021.

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg

1

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 17. januar 2022

v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
BAGGRUND
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg
samt Folkeoplysningsudvalget.
Link til mødemateriale fra møder i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget
Link til mødemateriale fra møder i Folkeoplysningsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Folkeoplysningsudvalget
BESLUTNING
Anders Lund orienterede udvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. december
2021 havde godkendt en indstilling vedrørende udmøntning af idrætssociale indsatser, og at
indsatserne alene var målrettet børn og unge.
Videre orienterede Anders Lund om, at Ældre Sagen kører et fodboldprojekt målrettet ældre, hvor
DBU stiller trænere og lokaler til rådighed.
Anders Lund nævnte derudover, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. december 2021
havde besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal arbejde videre på en løsning, hvor
biblioteket på Jagtvej 227 kan forblive der, og at Kultur- og Fritidsudvalget anmodede
forvaltningen om, at der udarbejdes budgetnotater for henholdsvis en renovering af det
nuværende bibliotek og en biblioteksløsning på grunden i samarbejde med AKB.
Anders Lund nævnte, at der er flere aktører på banen ift. til at lave en ordning vedrørende
museums- og/eller kulturbesøg, og at udvalget følger udviklingen, og at de gerne ser, at der som
minimum indtænkes en pensionistrabat på ordningen. Jesper Balle nævnte i den sammenhæng,
at han gerne ser, at Københavns Kommune stiller krav om pensionistrabat til de museer,
kulturbegivenheder og foreninger, man støtter.
Udvalget vendte derudover medlemsforslaget om etableringen af et kommunalt idrætsråd.
Arne Bjørn Nielsen orienterede derudover om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 18.
januar 2022 skulle behandle en fællesindstilling om ændring af den organisatoriske placering for
fælles telefoni, web, tværgående kommunikation og sociale medier.
Anders Lund orienterede om, at der ikke var noget nyt i forhold til Folkeoplysningsudvalget, men
at der den 19. januar 2022 er valg til udvalget.
Anders Lund nævnte derudover, at der er seks skoler i København, som ikke har mulighed for at
stille lokaler til rådighed for aftenskolerne m.v. Såfremt skolerne skal kunne dette, skal der
installeres nye adgangssystemer, hvilket vil koste i omegnen af 1 millioner kr. pr. skole.

5. Velkomsthenvendelse til kultur- og fritidsborgmesteren og Kultur- og
Fritidsudvalget
v/ formanden
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INDSTILLING
1. at udvalget godkender udkast til Ældrerådets velkomsthenvendelse til kultur- og
fritidsborgmesteren og Kultur- og Fritidsudvalget.
2. at udvalget indledningsvist drøfter forslag og argumenter ift. indsatser og emner, som fx kan
tages op på et kommende møde med borgmesteren og/eller som led i forhandlingerne om
budget 2023.
BAGGRUND
Ældrerådet drøftede på møde den 27. oktober 2021, at fagudvalgene i løbet af januar
sender velkomsthilsner til borgmestrene med invitation til at holde møde.
I den forbindelse besluttede udvalget på mødet den 15. november 2021, at de gerne
ville sende en velkomsthilsen til den kommende kultur- og fritidsborgmester samt
Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 13. december 2021
er vedlagt et udkast til henvendelse til kultur- og fritidsborgmesteren og det politiske Kultur- og
Fritidsudvalg til udvalgets godkendelse.
I forbindelse med punktet bør udvalget derudover gøre sig overvejelser over, hvilke
emner – som fx flugter med rådets mærkesager - der vil være relevant at sætte fokus på
ved et kommende borgmestermøde.
I nedenstående er en liste over indsatser, som udvalget tidligere har drøftet og/eller har peget på
som led i budgetforhandlinger:
•

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.
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.
Derudover er det en generel problemstilling, at der er mangel på idrætsfaciliteter i
København, hvilket sætter et unødigt pres på de faciliteter, der er til rådighed, og man bør
være opmærksom på om kapaciteten kan udnyttes bedre – fx om der er skoler eller
plejehjem med faciliteter, som man med fordel kan åbne mere op for borgere og
foreninger.

•

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 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.
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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.

•

Brobygning mellem kommunale tilbud og foreninger
Rådet har en opmærksomhed på, at der sker en brobygning mellem kommunen og
civilsamfund/foreninger ift. bedre oplysning om ældres mulighed for at deltage i
foreningsaktiviteter. Det er således vigtigt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens
sundhedshuse og andre enheder er bekendt med de tilbud, der er, samt er med til at
motivere og understøtte, at flere borgere efter fx endt genoptræningsforløb starter i en
forening.
Udvalget har tidligere gjort 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.

•

Pensionistrabat på potentiel landsdækkende museumsordning
Ældrerådet mener, at der bør være pensionistrabat på eventuelle ordninger, hvor der mod
fx en engangsbetaling gives gratis adgang til en række kulturinstitutioner og/eller museer.
Såfremt Københavns Kommune giver tilskud til sådanne ordningen, bør de
indstille/anbefale, at ordningen også udbydes med pensionistrabat.

•

Kultur på recept til ældre udsatte
Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg Kommune har udviklet og afprøvet et forløb
med kulturaktiviteter, der har været målrettet borgere m ed let til moderat depression,
stress og angst. Otte ud af 10 deltagere har oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10
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ugers forløb, og 3 ud af 4 har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har
forbedret deres trivsel.
Ældrerådet har i den forbindelse tidligere nævnt, at en lignende ordning muligvis med
fordel kan målrettes udsatte ældre eller ældre med depressionslignende symptomer, da
det potentielt vil kunne styrke deres trivsel.
Som inspiration til eventuelle tiltag er vedlagt link til en rapport fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen om kultur- og sundhed
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/b99809c7-529b-4fa4-be055cc49a8fba81/98550798-326d-4858-ace3-e7e80737db94-bilag-9_0.pdf
•

Information til ældre om kulturtilbud
Udvalget har tidligere drøftet, hvad Kultur- og Fritidsforvaltningen gør og/eller kan gøre i
forhold til at fremme, at ældre og fx særligt udsatte ældre har adgang til information om,
hvor der fx er gratis eller billige tilbud til kulturelle oplevelser.

BILAG
Udkast til velkomsthenvendelse til kultur- og fritidsborgmesteren
Udkast til velkomsthenvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNING
Udvalget godkendte velkomsthenvendelser til henholdsvis kultur- og fritidsborgmesteren og udvalget.
Udvalget ville gå videre med forberedelsen, når der eventuelt er kalendersat et møde med kulturog fritidsborgmesteren og/eller som led i budget 2023.

6. Evaluering af Ældrerådets struktur
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet med henblik på forberedelse af Ældrerådets seminar.
BAGGRUND
Ældrerådet besluttede på møde den 27. januar 2021, som led i strukturdrøftelserne, at
”Ældrerådet evaluerer i bred forstand hvordan det er gået med ældrerådsarbejdet, herunder hvor
langt rådet er nået i forhold til konkrete opgaver m.v.
På møde den 15. december 2021 besluttede Ældrerådet at indlede evalueringsarbejdet i
fagudvalgene med henblik på fælles drøftelser på et seminar i Ældrerådet i 2022, idet bemærkes,
at der er aftalt en evaluering i bred forstand i forhold til Ældrerådets arbejde som sådan.
I den forbindelse bør fagudvalgene gøre sig overvejelser om, hvad der er
særligt vigtigt for dem at have fokus på og evaluere i forhold til rådets struktur. Udvalgene kan fx
tage udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål/forhold, som eventuelt kan indgå i de
fælles overvejelser i forhold til, at Ældrerådet får en god fælles drøftelse:
•

Forventningsafstemning – har forventningerne rykket sig; hvad kan man forvente af
hinanden i forhold til arbejdet i Ældrerådet? Er der forventninger til
fagudvalgsformændene og formandskabet, som bør vendes? Er der fx et velfungerende
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samarbejde mellem udvalg og formænd og fagudvalgsformænd og formandskabet? Og er
der ideer eller forslag til noget, som kan eller bør gøres anderledes, eller erfaringer med
noget, som fungerer godt?
•

Hvad har fungeret (hvad skal der være mere af eller mindre af, og hvad skal så i stedet for)
Har vi fx organiseret os på en hensigtsmæssige måde i forhold til at nå vores fælles mål, om
at skabe de bedst mulige forhold for byens ældre? Hvilke erfaringer har vi gjort os ift. hvad,
der fungerer godt? Og er der noget, der fungerer mindre godt, og som vi bør forbedre?

•

Kommissorierne – er de brugbare beskrivelser ift. arbejdet?

•

Dialog – har samarbejdet og dialogen understøttet og styrket Ældrerådets fælles arbejde?

•

Mål – hvordan er der fx arbejdet med mål/fokusområder/konkrete indsatsområder/
høringer m.v. ift., at Ældrerådet kan drøfte og træffe de bedst kvalificerede beslutninger til
gavn for byens ældre?

•

Kan Ældrerådet komme mærkesager eller andre mål et skridt nærmere?

•

Fokus – er der noget i forhold til fokus der kan skærpes til gavn for Ældrerådet; Hvor er
Ældrerådet på vej hen; hvor vil Ældrerådet gerne være og er der noget der står i vejen for at
Ældrerådet kommer derhen?

•

Hvordan kan vi i højere grad arbejde med synlighed i vores arbejde, og hvad vil vi gerne
opnå med det?

BILAG
Ældrerådets mål og mærkesager
Kultur- og Fritidsudvalgets kommissorium
BESLUTNING
Udvalget vendte evalueringen og kom bl.a. frem til, at følgende forhold er vigtige at vende og
evaluere på et fælles seminar:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arbejdet i udvalget fungerer godt, og der er et godt samarbejde mellem formændene og
det øvrige råd og fagudvalg.
Møderne i Ældrerådet er meget informative, mens man på udvalgsmøderne har mere tid
til at gå i dybden med nogle emner og debattere
På møderne i Ældrerådet får man et godt overblik over, hvad der rører sig i de øvrige
udvalg
Et udvalgsmedlem mente, at der bruges for meget tid på orienteringer på møder i
Ældrerådet, og at strukturen generelt er meget formel. Vedkommende ser derfor gerne, at
der på møderne afsættes mere tid til at drøfte og debattere relevante emner
medlemmerne imellem
Forretningsudvalget må ikke blive et filter i forhold til at få sager fra udvalgene på møder i
Ældrerådet (det var dog heller ikke de fleste udvalgsmedlemmers indtryk, at det forholder
sig sådan, ift. den struktur rådet har valgt)
Udvalget vendte, hvorvidt der er behov for et Forretningsudvalg, idet mødet hurtigt blot
bliver en gentagelse af møderne i Ældrerådet, og at der bruges meget tid på møderne
Et udvalgsmedlem gav udtryk for, at det er vigtigt, at medlemmer af Ældrerådet, som ikke
sidder i Sundheds- og Omsorgsudvalget også kan sidde som repræsentant i
Regionsældreråd Hovedstaden
Et udvalgsmedlem nævnte derudover, at vedkommende gerne ser, at medlemmer kan
sidde i mere end tre fagudvalg, såfremt de ønsker det
Udvalget vendte derudover at de i højere grad bør bruge Ældrerådets hjemmeside til at
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lægge artikler eller notitser op om rådets/udvalgets arbejde.
Under drøftelserne blev udvalget enige om, at de gerne vil ud at besøge nogle steder – det kan fx
være relevante ældreklubber, idrætsforeninger (som fx arbejder med nogle målrettede indsatser
for ældre) eller idrætsfaciliterer (med fx gode og/eller dårlige adgangsforhold), eller et
sundhedshus.

7. Næste møde den 21. februar 2022
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
BESLUTNING
Udvalget efterspurgte at mødet med Borgerservice rykkes til den 21. februar 2021.
Anders Lund nævnte derudover, at han er på ferie fra den 1. – 27. februar 2022, og at Ulla Morin
derfor deltager på mødet i Forretningsudvalget i februar.
8. Eventuelt
Anders Lund nævnte, at han deltager i Spring for Livet-idrætsdag på Frederiksberg den 3. marts
2022.
Ulla Morin nævnte, at hun er i gang med en at lave en liste over gratis kulturtilbud til (ældre)
københavnere, som rådet fx kan videreformidle information om via hjemmesiden.
Udvalget vendte derudover status på messematerialet, og besluttede at der på deres visitkort står
Københavns Ældreråd.
Anders Lund nævnte, at han på mødet med Borgerservice gerne ser, at udvalget vender, om
borgerservice modtager mange henvendelser om fremtidsfuldmagter, samt om de har overblik
over, hvor mange ældre der benytter selvbetjeningsløsningerne på borgerservices hjemmeside.
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