Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 16. maj 2022

REFERAT
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: mandag den 16. maj 2022 kl. 10.00-12.00
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2
Medlemmer:
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen,
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn.
Der var afbud fra Arne Bjørn Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget godkender dagsordenen.
Beslutning
Udvalget godkendte dagsordenen.

2. Valg af dirigent
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget vælger dirigent.
Beslutning
Jesper Balle Blev valgt som dirigent.

3. Godkendelse af referat
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde.
Beslutning
Udvalget godkendte referatet.

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
v/ formanden
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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
samt Folkeoplysningsudvalget.
Link til mødemateriale fra møder i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg
Link til mødemateriale fra møder i Folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Anders Lund orienterede udvalget om, at det politiske Kultur- og Fritidsudvalg på møde den 5.
maj 2022 havde behandlet et medlemsforslag om brug af idrætshal og boldbaner på Nyholm,
hvor Kultur- og Fritidsudvalget pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen at gå i dialog med
Forsvaret om brug af idrætshallen og boldbanerne på Nyholm, når de ikke benyttes af Forsvaret,
og at udvalget pålægger forvaltningen at vende tilbage med en indstilling om tildeling af tider til
foreninger og offentlighed, såfremt tilbagemeldingen er positiv. Medlemsforslaget blev godkendt.
Anders Lund orienterede derudover om status for svømmehal på Beauvaisgrunden, hvor det
politiske udvalg den 5. maj 2022 havde godkendt, at der arbejdes videre med leg, læring og
tilgængelighed som profil for den nye svømmehal på Beauvaisgrunden, samt at der udarbejdes et
budgetforslag til Budget 2023, hvor planlægningsbevillingen tilpasses en svømmehal på 4.200 –
4.600 m2 brutto mod aktuelt 3.500 m2 for at tilgodese en kommunal svømmehal med den
foreslåede profil.
Videre orienterede Anders Lund om, at der ikke var noget nyt at berette fra
Folkeoplysningsudvalget.

5. Invitation til Spring for Livet informationsmøde den 19. maj 2022
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget udpeger 1-2 repræsentanter til at samarbejde med DGI om forberedelse til årets
Spring for Livet.
BAGGRUND
DGI har i forbindelse med planlægningen af årets Spring for Livet inviteret alle
samarbejdsorganisationer til første informationsmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 16.45-18.15 på
Vesterbrogade 6D 2. sal, 1620 København K.
På mødet vil der være informationer om selve dagen, og der vil være en gennemgang af, hvordan
aktører kan deltage med en aktivitet, en infostand eller en udvidet infostand. Der vil derudover
være mulighed for at komme med inputs og spørgsmål til idrætsdagen.
Da Kultur- og Fritidsudvalget plejer at varetage rådets deltagelse i Spring for Livet, er der lagt op
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til, at udvalget udpeger en til to medlemmer som på rådets vegne deltager i informationsmøder,
og som i den sammenhæng også er med til at forberede rådets deltagelse mv.
Bemærk at årets Spring for Livet ligger lørdag den 17. september 2022 i Nørrebrohallerne.
BILAG
• E-mail med invitation til første informationsmøde
Beslutning
Udvalget besluttede, at Anders Lund deltager på informationsmødet vedrørende Spring for Livet
den 19. maj 2022.
Udvalget drøftede sidste års Spring for Livet, hvor der havde været udfordringer med akustikken,
da der var oplæg i samme rum, som der var idrætsfaciliteter. Derudover ønskede udvalget ikke, at
deres folder blev lagt i Spring for Livet-muleposer af hensyn til arbejdet i standen.
Udvalget vendte derudover hensynene bag, at idrætsdagen afholdes en lørdag.

6. Forslag om deltagelse i Valby Kulturdage
v/ Jesper Balle

INDSTILLING
1. at udvalget vender punktet.
BAGGRUND
Et udvalgsmedlem har foreslået, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Ældrerådet indstiller, at
rådet deltager med en stand til Valby Kulturdage den 2. og 3. september 2022.
Valby Lokaludvalg oplyser på deres hjemmeside, at Valby Kulturdage er en årlig samlende
begivenhed for Valby. Kultur har evnen til at samle folk og binde dem sammen, og ved at samle
Valbys borgere, foreninger, forretningsdrivende og kulturliv over to dage skabes en sammenhæng
og sammenhørighed i bydelen.
Videre oplyses det, at lokale københavnere over to dage kan samles om både små og store
kulturoplevelser. Ny netværk kan opstå, folk kan mødes om gode oplevelser og få øje på
kulturtilbud og foreninger, de ikke kendte i forvejen.
Beslutning
Udvalget drøftede, hvorvidt man bør prioritere at deltage i Valby Kulturdage. Der var i udvalget
flertal for at tage det op i Ældrerådet, hvorvidt der er opbakning til at rådet prioriterer at deltage i
arrangementet, og eventuelt øvrige arrangementer af denne karakter.

7. Status på udvikling af kulturårskort
v/ formanden

3

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 16. maj 2022

INDSTILLING
1. at udvalget vender punktet.
BAGGRUND
Anders Lund har lagt op til, at udvalget vender det tidligere politiske Kultur- og Fritidsudvalgs
beslutning på møde den 13. december 2022 om at anmode Golden Days Sekretariatet om at
afvente udviklingen af et landsdækkende kulturårskort i regi af organisationen Danske Museer og
Museumstjenesten, og at Kultur- og Fritidsudvalget derfor besluttede ikke at udmønte 515.000
kroner i 2022 til Golden Days Sekretariatet.
Det fremgår bl.a. af indstillingen, at reservationsbevillingen på 515.000 kr. i 2022 tilbageføres til
disponering, og at det på daværende tidspunkt, og på det foreliggende grundlag, ikke kan
vurderes, om det vil være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, at Københavns
Kommune eventuelt giver et kommunalt tilskud til et landsdækkende kulturårskort.
Videre fremgår det, at Golden Days Sekretariatet opfordres til at kontakte Kultur- og
Fritidsudvalget igen, såfremt det landsdækkende kulturårskort ikke bliver lanceret, og Golden Days
Sekretariatet vurderer, at der er interesse for at arbejde videre arbejde med et kulturårskort med
fokus på københavnske og regionale museer.
Den fulde indstilling kan læses på linket her.
Beslutning
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet Anders Lund orienterede udvalget om, at han
havde været i kontakt med Danske Museer, som oplyste, at de fortsat arbejder på en ordning.

8. Input til tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget
2023 og budgetønsker
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget kommer med input til høring vedr. budget 2023 og budgetønsker.
BAGGRUND
Der er tradition for at Ældrerådet sammenfatter budgetønsker i et høringssvar til
Økonomiforvaltningen i tilknytningen til den årlige høring om budgettet. Der plejer at være
tilrettelagt en proces med én høringsrunde, men i år har Økonomiforvaltningen tilrettelagt
processen sådan, at der er en runde i juni og én i september.
Formandskabet har foreslået, at fagudvalgene på juni møderne sammenfatter eventuelle
budgetønsker og bemærkninger og sender disse til Forretningsudvalget sådan, at
Forretningsudvalget kan samle og koordinere disse i et samlet høringssvar, som Ældrerådet kan
godkende på møde den 22. juni 2022. Den første høringsfrist til Økonomiforvaltningen er den 24.
juni 2022.
Formandskabet foreslår, at såfremt det måtte vise sig nødvendigt med et supplerende høringssvar
i september, så vil der kunne træffes beslutning herom i Ældrerådet på mødet i august.
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Udover forslaget til budgetønske 2023 om forsøg med digitalisering som redskab til øget
selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre har Kultur- og Fritidsudvalget tidligere drøftet en
række forskellige ønsker til initiativer på kultur- og fritidsområdet. Udvalget bør i den
sammenhæng overveje, hvorvidt nogle af dem bør indgå i høringen, samt om der er andre
prioriteringer, som udvalget ønsker tages med i høringssvaret.
I nedenstående er en liste over indsatser, som udvalget tidligere har drøftet og/eller har peget på
som led i budgetforhandlinger:
•

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 seniorlæsegrupper.

•

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.

•

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.
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•

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
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 her vedlagt link til en rapport fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen om kultur- og sundhed.

•

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.

•

Billigere entré i københavnske svømmehaller
Udvalget drøftede på sidste udvalgsmøde prisstigninger for entré til københavnske
svømmehaller (som følge af at taksterne prisfremskrives til 2023 niveau), og udvalget så
bl.a. gerne, at svømmehallerne har en gratis dag.

Da høringen forventes endeligt godkendt af Ældrerådet på møde den 22. juni 2022, bør udvalget
på nærværende møde beslutte, hvis de har noget til høringssvaret.
BILAG
• Økonomiforvaltningens e-mail af 11. februar 2022 vedr. processen for budgethøringen
2023
• Københavns Ældreråds forslag til budgetønske 2023 Forsøg med digitalisering som
redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre
Beslutning
Udvalget drøftede høringen og blev enige om, at følgende budgetønsker bør indgå som en del af
høringen:
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•

Ordning med udlån af klubkort til Nationalmuseet
Ældrerådet ønsker, at der laves en forsøgsordning - i lighed med den Holbæk, Albertslund,
Rudersdal og Køge kommune i 2021 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.

•

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.

•

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.

•

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 med let til moderat depression,
stress og angst. Otte ud af 10 deltagere har oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10
ugers forløb, og 3 ud af 4 har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har
forbedret deres trivsel.
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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.
Udvalget havde ikke yderligere til høringen.

9. Møde med Borgerservice kl. 11.00-12.00
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget mødes med Borgerservice og drøfter aktuelle sager ift. ældre.
BAGGRUND
Kultur- og Fritidsudvalget har årligt to faste møder med ledelsen af Københavns Kommunes
Borgerservice, som er forankret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.
På udvalgsmødet deltager borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian
Kühne. Efter aftale med udvalgets formand og på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser er der
lagt op til følgende dagsorden:
•
•
•
•

Orientering om investeringsforslaget vedr. Afprøvning af Voicebot i Københavns
Borgerservice og erfaringer fra Roskilde Kommune v. Borgerservice
Status NemID til MitID (herunder særligt ift. ældre) v. Borgerservice
Orientering om rådets budgetønske til Sundheds- og Omsorgsudvalget om forsøg med
digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre v.
Ældrerådet
Eventuelt

Udvalget kan efterfølgende vende mødet og fx drøfte, om der var noget, som gav anledning til
nærmere overvejelser og/eller anbefalinger.
BILAG
• Link til Kultur- og Fritidsforvaltningens katalog med investerings- og innovationsforslag,
herunder investeringsforslag vedr. Afprøvning af Voicebot i Københavns Borgerservice
• Københavns Ældreråds forslag til budgetønske 2023 Forsøg med digitalisering som
redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre
Beslutning
Udvalget mødtes med borgerservicechef Line Friedrichsen og specialkonsulent Christian Kühne,
idet følgende bl.a. blev vendt:
Borgerservice oplyste, at man ser Voicebot som et alternativt til at fx at finde
oplysninger på nettet om fx åbningstider, tidsbestilling og hvor man fx kan få hjælp. Der vil
blive lavet brugerundersøgelser ift. om funktionen kommer til at fungere. Udvalget oplyste,
at de gerne står til rådighed ift. at teste systemet. Borgerservice oplyste desuden, at
funktionen også skal ses i lyset af de nationale rekrutteringsudfordringer.
-

I forbindelse med skift fra NemID til MitID har borgerservice skulle have op til 90.000 ekstra
betjeninger, hvilket er løst ved, at der er lavet ekstra betjeningspladser i flere
borgerservicecentre. I forhold til bl.a. plejehjem oplyste borgerservice, at de har en
udgående funktion, hvor medarbejdere tager ud til plejehjem og hjælper borgerne med
skiftet. Borgerservice har desuden lavet en aftale med Røde Kors, som kan hjælpe udsatte
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borgere med at komme i borgerservice. Videre orienterede borgerservice om, at det bliver
tydeligt, at mange ældre har fået hjælp af pårørende til digitalbetjening.
-

Borgerservice orienterede om, at man af hensyn til sikkerhed fremover ikke kan sende nye
pas til borgere pr. brev, men at de skal afhentes fysisk i et borgerservicecenter.

-

Udvalget orienterede borgerservice om Ældrerådets budgetønskeforslag med
digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre, som
borgerservice oplyste lød yderst interessant, og som de gerne ville følge nærmere, såfremt
det bliver en realitet.

10. Næste møde den 20. juni 2022
v/ formanden

INDSTILLING
1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.
Beslutning
Udvalget besluttede, at de på næste udvalgsmøde forbereder deres møde med kultur- og
fritidsborgmester Mia Nyegaard fredag den 19. august 2022 kl. 10.30-11.30 på Københavns
Rådhus.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger.
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