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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 14. marts 2022 

REFERAT 

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Dato: mandag den 14. marts 2022 kl. 10.00-12.00 
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. 

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden 

BESLUTNING 
Udvalget godkendte dagsordenen, idet der blev tilføjet et dagsordenspunkt vedrørende 
renovering af københavnske svømmehaller. 

2. Valg af dirigent
v/ formanden 

BESLUTNING 
Ulla Morin blev valgt som dirigent. 

3. Godkendelse af referat
v/ formanden 

BESLUTNING 
Udvalget godkendte referatet. 

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

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.

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 
samt Folkeoplysningsudvalget. 

Link til mødemateriale fra møder i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg 

Link til mødemateriale fra møder i Folkeoplysningsudvalget  

BESLUTNING 
Anders Lund orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, at innovationsforslaget 
”Afprøvning af voicebot i Københavns Borgerservice” indgår i overførselssagen 2021-2022. 
Innovationsforslaget omhandler pas- og tidsbestilling til Borgerservice, og det vil være muligt at få 
fat i en medarbejder, hvis ikke systemet fungerer for en. Udvalget besluttede, at de på næste møde 
med Borgerservice vender Roskilde Kommunes erfaringer med ordningen mv.  

Anders Lund orienterede derudover om, at Folkeoplysningsudvalget har fået tilsendt en 
budgetpublikation 2022, som er en publikation, der er tænkt som en introduktion til kultur- og 
fritidsområdet, og at der var nogle gode informationer deri. Publikationen er vedlagt som bilag. 

BILAG 

• Link til Budgetpublikation 2022 - kultur, fritid og borgerservice

5. Orientering om Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budget 2023
v/ formanden 

BAGGRUND 
Det politiske Kultur- og Fritidsudvalg har på møde den 3. marts 2022 1. behandlet 
investeringsforslag som led i effektiviseringsbehovet til budget 2023.  

Indstillingen og Kultur- og Fritidsudvalgets behandling fremgår af Kultur- og Fritidsudvalgets 
referat på linket her  

Det kan bl.a. fremhæves, at Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at følgende seks 
investeringsforslag indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022 og i udvalgets 
budgetbidrag for 2023, jf. bilag 1: 

a. En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
b. Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal
c. Udvikling af kulturfaciliteter
d. Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Folkeoplysningsudvalget
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/822664f7-deb9-4bb5-a8f5-6d7d92a53942/60f81cc1-e2da-4f5e-89e7-28a4be4118a7-bilag-1_0.pdf
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/m%C3%B8de-03032022/referat/punkt-3
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/m%C3%B8de-03032022/referat/punkt-3
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e. Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data
f. Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv

Derudover godkendt Kultur- og Fritidsudvalget, innovationsforslaget ”Afprøvning af voicebot i 
Københavns Borgerservice” indgår i Overførselssagen 2021/2022, jf. bilag 1. Og Kultur- og 
Fritidsudvalget godkendte et nyt princip om, at alle takster på idræt og udlån af lokaler 
prisfremskrives hvert år, jf. bilag 2. 

BILAG 

• Link til Bilag 1. Katalog med investerings- og innovationsforslag

• Link til Bilag 2. Takstkatalog 2022

• Link til Bilag 3. Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgt fra Enhed-MED i
Biblioteksudvikling og Hovedbibliotek

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Jesper Balle gjorde opmærksom på, at han mener, at kommunen bør stille krav om, at der gives 
pensionistrabat på de kulturinstitutioner mv., som der gives tilskud til. Jesper Balle foreslog 
derudover, at der hvert kvartal er en dag, hvor det er gratis for pensionister at gå i svømmehallen. 

6. Opfølgning på møde med Borgerservice
v/ formanden 

BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes 
Borgerservice, som er forankret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.  

Udvalget mødtes sidst med borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian 
Kühne den 21. februar 2022. Det var aftalt, at udvalget fik en rundvisning på Borgerservice i 
Nyropsgade, og derudover var dagsorden følgende.  

• Ældre i det digitale Danmark – aktuelle tal

• Ældre og MitID – status

• Drøftelsen af Ældrerådets idé om at oprette IT-korps, der kan hjælpe ældre medborgere
med IT

• Eventuelt

Borgerservices oplæg vedr. ældres brug af digitale løsninger er vedlagt som bilag. 

BILAG 

• Oplæg v. Borgerservice - Ældres brug af digitale løsninger

BESLUTNING 
Udvalget vendte mødet med Borgerservice, som de mente var forløbet godt. Udvalget bad i den 
sammenhæng sekretariatet sende Borgerservices oplæg til Ældrerådets orientering på mail.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender mødet med borgerservice den 21. februar 2022.

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/2e5d66f0-7139-49da-899e-2843aa430874/81641cfa-00cf-41b9-b502-e5fe1ab73eb9-bilag-1_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/2e5d66f0-7139-49da-899e-2843aa430874/81641cfa-00cf-41b9-b502-e5fe1ab73eb9-bilag-2_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/2e5d66f0-7139-49da-899e-2843aa430874/81641cfa-00cf-41b9-b502-e5fe1ab73eb9-bilag-4.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/2e5d66f0-7139-49da-899e-2843aa430874/81641cfa-00cf-41b9-b502-e5fe1ab73eb9-bilag-4.pdf
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7. Status på messe for nye og kommende pensionister 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Lørdag den 19. marts 2022 byder Røde Kors Hovedstaden i samarbejde med Københavns 
Kommune alle nye og kommende pensionister i København indenfor på messen ”MERE FRI TID – 
FLERE MULIGHEDER”, hvor Ældrerådet er med som udstiller, og hvor formanden for Københavns 
Ældreråd holder åbningstalen. Messen foregår i Øksnehallen fra kl. 10.00-16.00. 
 
Udover at en lang række organisationer, foreninger og aktiviteter står klar med spændende tilbud, 
som kan inspirere borgere til at gå i gang med noget nyt, melde sig ind i foreninger eller finde nye 
fællesskaber, byder messen også på foredrag og live aktiviteter.  
 
Der forventes at komme mere end 1800 nye og kommende pensionister i løbet af dagen.  
 
Da Kultur- og Fritidsudvalget blandt andet har stået for udvikling af materialer til messen, og 
Anders Lund er tovholder på messen, bedes udvalget orientere sig om Røde Kors’ manual med 
praktiske oplysninger til alle udstillere på messen. Af den fremgår tid, sted, informationer ift. af- og 
pålæsning, garderobe, informationer om stand, internet, affald og forplejning. Af manualen 
fremgår også et dagsprogram. Derudover er der som bilag vedlagt et oversigtskort over 
Øksnehallen. Røde Kors sender den færdige pladsfordelingsplan, så snart den er faldet endeligt på 
plads. Derudover er der vedlagt oversigtskort over området omkring Øksnehallen og et specifikt 
over parkeringsmulighederne i området.  
 
Følgende medlemmer af Ældrerådet har inden messen blev rykket tilkendegivet, at de ønskede at 
deltage på messen: Ulla Morin, Eleonora Lewandowski, Leif Andreassen, Michael Neumann, Dorthe 
Pedersen, Anne Worning, Kirsten Nissen, Bjarne Jørgensen, Peder Blom, Pia Weise Pedersen, og 
tovholder Anders Lund. Herudover har følgende medlemmer tilmeldt sig med forbehold: Lone 
Skov Valentin Al Awssi, Lise Helweg, Annette Thernøe og Anne-Marie Bossen Aarøe.  
 
Anders Lund har på den baggrund tilrettelagt en vagtplan for deltagelse i arbejdet i Ældrerådets 
stand på messen.  
 
Bilag 

• MERE FRI TID – Manual til udstillere 

• MERE FRI TID – Øksnehallen oversigt 

• MERE FRI TID – Området omkring Øksnehallen 

• MERE FRI TID – Parkeringsbykort 
 
BESLUTNING 
Anders Lund nævnte, at Ældrerådets stand er nummer 8, og at den ligger rigtig godt. Standen 
ligger tæt på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens stand og en stand, som varetages af 
organisationen Seniorerhverv.  
 
Anders Lund orienterede om, at han har lavet en vagtplan for standen, som han orienterer de 
deltagende om.  
 
Udvalget aftalte, at Eleonora Lewandowski kan lave et forslag til en quiz til en kommende messe, 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender status på messen for nye og kommende pensionister. 
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som kan forelægges udvalget. 
 
 

8. Drøftelse af budgetønske vedr. IT-understøttelse hos ældre  
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget har bl.a. tidligere drøftet muligheden for, at Københavns Kommune har en mere 
målrettet IT-indsats, som fx kan understøtte ikke-digitale ældre, som har et ønske om at blive mere 
digitale. 
 
På dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. februar 2022 gjorde rådet 
opmærksom på, at dét at kunne begå sig online og benytte de muligheder, der er, øger ældres 
livskvalitet samt mulighed for at klare sig selv længst muligt. Rådet mener derfor, at der kan være 
et behov for at intensivere kommunens muligheder for at yde målrettet IT-undervisning og støtte 
til ældre, som kan have gavn af det. Rådet pegede i den sammenhæng også på, at det kan 
overvejes om udsatte ældre vil have gavn af at kunne få stillet en tablet til rådighed som 
hjælpemiddel.   
 
Der er rådets indtryk, at der er et potentiale i at hjælpe ældre, som har svært ved at begå sig 
digitalt, idet borgere formentlig vil opleve en større frihed, såfremt de lærer at begå sig online. Det 
kan fx afværge ensomhed, fordi man bedre kan komme i kontakt med familie, venner og andre 
online, hjælpe med indkøb, give mulighed for underholdning og at holde sig orienteret om 
aktiviteter m.v.  
 
Derudover opfodrerede rådet på dialogmødet også til, at kommunen også kan arbejde henimod, 
at borgere i aktivitetstilbud kan få støtte/undervisning inden for IT i forhold til fx at kunne 
administrere indkøb og selvbetjeningsløsninger på nettet, så borgere også her oplever at blive 
mere selvhjulpne.  
 
BESLUTNING 
Udvalget nævnte, at de kendte til flere aktivitetscentre, hvor borgere kan få hjælp til IT mv. Arne 
Bjørn Nielsen gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at der fx lokalt på Amager er mange 
tilbud målrettet ældre, som har brug for hjælp.  
 
Udvalget vendte, hvor stor en andel af de 27.000 borgere, som er ikke digitale, der vil være i 
målgruppen for et særskilt tilbud om IT-støtte/undervisning.  
 
Videre drøftede udvalget, at en særskilt kommunal indsats, kan hjælpe med at afværge ensomhed, 
idet man dels kommer i kontakt med én, som skal hjælpe, og da man ved at kunne mestre en 
smartphone, tablet eller computer har mulighed for at komme i kontakt med familie, venner, 
frivillige etc. online. På den måde kan det brede ens verden ud og ikke mindst for nogle gøre livet 
lettere.  
 
 

9. Liste over rabatter på en række museer  
v/ næstformanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 
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BAGGRUND 
Ulla Morin har på udvalgets forespørgsel udarbejdet en liste, som viser en række museers 
rabatordninger med henblik på at få et bedre overblik over, hvilke museer der har gratis dage eller 
tilbyder pensionistrabat. Udvalget vendte på side møde, hvorvidt det var en god idé at orientere 
borgere om mulighederne for besøg på museer i Region Hovedstaden, hvor der gives 
pensionistrabat, eller hvor der fx er gratis dage. Listen er vedlagt som bilag.  
 
BILAG 

• Liste over museer fortrinsvis med eller uden rabatter 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede, at de gerne vil udarbejde en artikel til Ældrerådets hjemmeside, som handler 
om, at Ældrerådet på forskelligvis arbejder for, at der er gode og billige kulturtilbud til ældre 
københavnere, og at udvalget i den forbindelse bl.a. har afdækket, hvor der fx er gratis dage 
og/eller pensionistrabat. Udvalget aftale, at Merete Ganshorn og Ulla Morin arbejder videre med 
dette. 
  
 

10.  Orientering om renoveringsbehov for svømmehallerne i Københavns 
Kommune 

v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Det politiske Kultur- og Fritidsudvalg blev på møde den 3. marts 2022 fremlagt en oversigt fra 
Københavns Ejendomme og Indkøb over renoveringsbehov for 2022-2025, der bl.a. udpeger fem 
offentlige svømmehaller, som over de kommende år står overfor renovering med lukkeperioder på 
18 måneder eller mere. Det vil betyde en stor reduktion i den tilgængelige kapacitet i de 
københavnske svømmehaller.  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at de for at undgå, at disse omfattende 
renoveringsarbejder tilrettelægges oven i hinanden med unødvendig stor reduktion i 
svømmehalskapaciteten som følge, vil forvaltningen i samarbejde med KEID udarbejde en 
strategisk renoveringsplan, der fastlægger rækkefølgen for de kommende renoveringsprojekter. 
Planen skal rammesætte følgende: 

• Renoveringsprojekterne skal i videst muligt omfang gennemføres efter hinanden, således 
at mest mulig svømmehalskapacitet er til rådighed for københavnerne. 

• Renoveringsprojekterne skal tilrettelægges med mindst mulig margen mellem hinanden, 
således at risikoen for driftsstop som følge af nedslidning minimeres mest muligt. 

• Renoveringsprojekterne skal tilrettelægges med særlig opmærksomhed på, hvordan den 
løbende kapacitetsudfordring håndteres for henholdsvis den lovpligtige skolesvømning, 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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de tildelte foreningstider og de offentlige gæster, fx gennem inddragelse af ny kapacitet i 
nye svømmehaller eller midlertidige udvidelser af den tilgængelige svømmehalskapacitet. 

Derudover skal planen afdække, om der er finansieringsbehov, der kræver tilførsel af yderligere 
budget. Det kan fx være behovet for midlertidige udvidelser af svømmehalskapaciteten, men det 
gælder også eventuelle medfinansieringsbehov som følge af vedligeholdelsessnitfladerne mellem 
KEID og Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med de kommende renoveringsprojekter. 

Planen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, således at der kan tages højde for eventuelle 
finansieringsbehov i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2023 og efterfølgende 
budgetaftaler. I forhold til renoveringen af Vesterbro Svømmehal bliver det nødvendigt at søge 
om medfinansiering allerede ved Overførselssagen 2021/2022. 

Det politiske Kultur- og Fritidsudvalg har taget orienteringen til efterretning samt anmodet Kultur- 
og Fritidsforvaltningen om at vende tilbage med en indstilling om den videre renovering og 
mulige kapacitetskompensationer. 

BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der var enighed om, at det er en ærgerlig situation, 
som potentielt kan have konsekvenser for en gruppe af ældre, og udvalget ville følge udviklingen.  
 
 

11. Næste møde den 25. april 2022 
v/ formanden 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at flytte næste udvalgsmøde til mandag den 11. april 2022.  
 
 

12. Eventuelt  
Jesper Balle orienterede udvalget om, at Erindringsmessen planlægges at holdes i Maskinhallen 
på Amager, og at Jesper Balle deltager på et kommende møde om messen.  
 
Anders Lund orienterede om ’Spring for Livet’ idrætsdag på Frederiksberg den 3. marts 2022. 
 
Anders Lund orienterede om, at han har tilmeldt sig frivilligrådets udforsknings seminar den 28. 
april 2022.  
 
Anders Lund orienterede derudover om, at han repræsenterer Ældrerådet i 
bedømmelsesudvalget i forbindelse med kommunens uddeling af årets fællesskabspris 2022.  
 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


