Kultur- og Fritidsforvaltningen
HR, Strategi og Økonomi

Høringssvar vedr. investerings- og effektiviseringsstrategi fra
Kultur- og Fritidsudvalget
Brønshøj Husum Lokaludvalg har på sit møde den 19. april 2018
behandlet materialet.
Vi erkender, at der indgået aftaler om årlige procentvise besparelser,
men finder at disse systematiske besparelser er problematiske, da
Københavns borgere i sin konsekvens får en ringere service på kulturog fritidsområdet. Københavns borgere har ringere adgang til
idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehaller end borgerne i andre
sammenlignelige kommuner.
Når vi tilmed ser os omkring i byen er det vor klare opfattelse, at
borgerne i Brønshøj-Husum er ringere stillet end de andre bydeles
borgere, hvad angår den umiddelbare adgang til Københavns tilbud.
Vi finder derfor, at der i det fremlagte forslag om besparelser skal
differentieres, så de kultur- og fritidsinstitutioner der ligger bydele
med længere afstand til Rådhuspladsen ikke rammes automatisk efter
samme model, som de bydele der er mere velforsynet med kultur-og
fritidsinstitutioner.
I forhold til de enkelte fremlagte forslag har Lokaludvalget følgende
kommentarer:
1. Højere badesikkerhed. Opmærksomhedspunkter:
 Hvilke nye driftsopgaver til foreninger er der egentligt
tale om? Foreningerne har i forvejen svært ved at
rekruttere tilstrækkeligt med frivillige og vil næppe
varetage nye opgaver, med mindre der følger
tilsvarende kompetence og indflydelse med på
hverdagen og tilrettelæggelsen af hallernes anvendelse.
Forsøg bør i første omgang iværksættes i udvalgte
haller.
 Det er fornuftigt at bruge livredderressourcerne bedre
gennem ændret vagtplanlægning, men det ”flyvende”
personales ordentlige arbejdsvilkår skal sikres.
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Det foreslås at ansøge Trygfonden om midler til det
foreslåede overvågningssystem i vandet.

2. Øget skærmbetjening. Opmærksomhedspunkter:
 Vi risikerer, at særligt sårbare borgere kobles af ved
øget digitalisering, automatisering og ’smart betaling’.
Dette som følge af utilstrækkelige digitale kompetencer
samt sprog- og læsekundskaber. Der skal derfor ved de
foreslåede løsninger tages højde for at sikre disse
borgeres muligheder.
 Den ugentlige tidsramme for den centrale
borgerservices skærmbetjening med videoopkald skal
også være uden for den almindelige arbejdstid.
 Øget selvbetjening på museer kunne tænkes endnu
smartere ved at koble sammen med sundhedskortet jf.
biblioteks- og kulturhustilgangen eller til rejsekortet o.
lign. hvis betaling indgår.
3. Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone.
Ingen bemærkninger.
4. Feriecamps. Opmærksomhedspunkter:
 God idé med feriecamps i svømmehaller. Generelt er
der for få bade og svømmehaller i København og ikke
mindst i Brønshøj-Husum. Pga. afstanden vil det i
realiteten ikke være til tilbud til børn og unge i Husum
og Tingbjerg.
 Der skal satses på tilbud i nærområderne. Ferielukning
af Tingbjerg Svømmehal er ikke omtalt i oplægget,
men er en realitet. Tingbjerg svømmehal bør være åben
i hele ferien både for områdets børn og unge og til brug
for lokale feriecamps. Fint at Bellahøj Svømmestadion
tænkes åbnet i ferieperioden også til feriecamps for
Nørrebro. Vi forudser dog, at den foreslåede lukning af
svømmehal på Nørrebro vil afstedkomme endnu større
køer end der er i forvejen.
5. Prisjustering. Opmærksomhedspunkter:
 Det skal fortsat være billigt at gå i svømmehal og især
børnebilletter skal holdes fri for prisstigninger
 En prisforskel på 5 kr. vil næppe kunne ændre
brugernes adfærd for, hvornår hallerne benyttes.
 Kun en times yderlig åbning af svømmehaller kl. 17 –
18 er utilstrækkelig så længe vi ikke har flere haller.
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Kapaciteten af de eksisterende haller kan udvides ved
at sikre længere åbningstider.
Hvis foreninger skal overtage en del af driften, bør det
også være foreningerne der sætter åbningstiderne og
priserne i deres ansvarsperioder. Hvorfor ikke åbent til
kl. 22 hvis en forening vil påtage sig arbejdet derved?

6. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller.
Ingen bemærkninger.
7. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede
idrætsudøvere. Opmærksomhedspunkt:
 Hvori ligger ligestillingen? Så vidt vi kan se, er der tale
om øgede indtægter gennem øget gebyr for
foreningerne. Det gør det økonomisk vanskeligere for
foreningsarbejdet, og det er ikke det vi har brug for.
8. Fastfrysning af tilskud. Opmærksomhedspunkt:
 Vi mener at fastfrysning eller mangel på samme skal
differentieres i forhold til mængden af kulturtilbud i de
enkelte bydele. En fastfrysning over en bred kam vil
fastholde den ulighed mellem bydelene, som vi oplever
i øjeblikket.
9. Mellemkommunal refusion. Opmærksomhedspunkt:
 Omprioritering af merindtægt kan ramme
uhensigtsmæssigt. Der kan skabes usikkerhed omkring
de særlige undervisningstilbud, der trækker unge fra
hele Storkøbenhavn, AFUK og lign., men som i høj
grad gavner Københavns egne unge. Med tiden kan
man risikere, at tilbuddene lukker ned eller bliver så
ringe, at de ikke længere kan tiltrække elever fra andre
kommuner. Så står man med både dårligere tilbud i
København svigtende tilskud fra de andre kommuner.
10. Bedre samdrift og madfællesskaber.
Opmærksomhedspunkter:
 Grundideen med at invitere nye partnere ind i
udviklingen af byens kultur- og fritidstilbud, især ved
at koble café- og kulturaktiviteter, er sympatisk.
Erfaringen er dog, at det er overordentligt svært at få
det til at fungere. Det kræver mange aktiviteter, mange
mennesker der deltager på daglig basis, mange
frivillige og endvidere vilkår og grundlag for indtjening
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for en forpagter. Det anbefales, at man begynder med
de store haller og her får erfaring med
finansieringsmodeller og partnerskaber. EnergiCenter
Voldparken er eksempel på et madfællesskab med
mange frivillige, der løfter sammen med en
socialøkonomisk konstruktion.
I oplægget nævnes Brønshøj Vandtårn. Lokaludvalget
glæder vi sig over, at visionen er med i oplægget, idet
vi netop ønsker etablering af et nyt kulturhus med
mange forskellige aktiviteter i tårnets forskellige rum
og det koblet med en restaurant og café. Dette kræver
store investeringer, som vi forestiller os skal ske i et
samarbejde mellem kommunen og private fonde.
Rytterskolen er efter vores skøn nok for lille til at
kunne rumme et ordentligt køkken og samtidig kunne
rumme mange-facetterede kulturtilbud og
integrationstilbud. Her vil EnergiCenter Voldparken
være en mere velegnet ramme. Rytterskolen egner sig
bedre til mindre kulturaktiviteter som forfatteraftener,
intimkoncerter og udstillinger (jf også "Kulturaksen i
Brønshøj" i Brønshøj-Husum Bydelsplan 2017-20).

11. Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer.
Opmærksomhedspunkt:
 Det opsøgende arbejde i forhold til børneinstitutioner,
skoler, fritidshjem og plejehjem nævnes ikke. Hvordan
sikres bedre materialeformidling i samarbejde med
disse? Vandreudstillinger, online systemer o.lign.
12. Læselyst og engagerede borgere. Opmærksomhedspunkt:
 Fokus på efteruddannelse af medarbejdere, som skal
understøtte en forbedring af vejledning,
litteraturformidling og de fysiske rammer i
bibliotekerne er meget fornuftigt og prisværdigt. Ikke
mindst i denne tid, hvor læsekompetencen og -lysten er
truet. Det er dog mere uklart, hvordan et sådant mål
kan opnås og lykkes for alle borgere i København, som
også over de næste 10 år øges med 100.000 og
samtidigt udløse effektiviseringsgevinster?
Med venlig hilsen
Hans S. Christensen
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
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