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Høringssvar Nørrebro Lokaludvalg Målsætninger og budgetmodel
Nørrebro Lokaludvalg mener, at de Fritids- og Ungdomsklubber, som
ligger i udsatte boligområder, bør styrkes med flere hænder og udvidet
åbningstid.
Generelt er den ny budgetmodel et udmærket redskab til rimelig
fordeling af midler for kommunens arbejde for unge. Men, og der er et
KÆMPE men, når man lægger til og trækker fra i de forskellige poster
– grundbeløb, pladspris, sociale elementer, lokalpulje, aktivitetspulje –
så ender resultatet for de rene ungdomsklubber med en reel
nedskæring på ca. 1,5 million kroner. Denne budgetmodel, modsat
hensigten, bidrager ikke til at gøre de politiske valg gennemskuelige.
Det, efter Lokaludvalgets mening, meget vigtige arbejde i klubberne
på Nørrebro, vil undgå at blive negativt påvirket, hvis man bevarer
tidligere særordninger. Disse særordninger bidrager også til
gennemskueligheden, da disse tildeles efter klare politiske mål.
Dette er meget langt fra politikernes klare tilkendegivelser og politiske
målsætninger om, at de vil styrke klubberne i de mest udsatte
boligområder i Københavns Kommune. Men det er netop klubberne i
de udsatte områder, der rammes hårdest, da de ikke er kombineret
med fritids/junior-klubberne, fordi man prioriterer den udvidede
åbningstid i dagstimerne for de udsatte unge. Klubområdet får tilført
en samlet sum på 16-17 millioner kroner. Med den nye model vil
pengene ikke komme klubberne i de udsatte boligområder til gavn –
tværtimod.
Klublederne på bl.a. Ydre Nørrebro foreslår, at man fortsat tildeler
fritids- og ungdomsklubber det gamle grundbeløb på 500.000 kr. – i
stedet for det nye på kun 142.000 kr.
Dette forslag vil Nørrebro Lokaludvalg gerne bakke op om. Det vil
give klubberne arbejdsro, fornyet gejst og mulighed for at tilbyde
både de unge, personalet og det omkringliggende kvarter nogle
attraktive rammer og tilbud, således, at målsætningen om, at få de
unge væk fra gader og stræder, med stor risiko for at havne i et stærkt
bande- og kriminalitets truet miljø, kan nås.
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Nørrebro Lokaludvalg lægger afgørende vægt på, at vi får stoppet
fødelinjerne til bandemiljøet med attraktive alternativer. Udvalget
anser dette som værende en reel og nærliggende trussel på Nørrebro
pga. de mange socialt udsatte boligområder (Møjlnerparken,
Lundtoftegade, Titanparken, Den grønne Trekant (Rovsingsgade/
Aldersrogade). Fødelinjer kan afbrydes og knækkes via den stabilitet
som fritids- og ungdomsklubber kan tilbyde. Dette skal forsat
kombineres med personalets opsøgende arbejde på gadeplan.

Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand
Nørrebro Lokaludvalg
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