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Overordnet vil Nørrebro Lokaludvalg gerne påpege, at vi ikke finder,
at det udsendte materiale har karakter af et ’effektiviseringsforslag’,
men et ”besparelseskatalog”, der vil svække kultur- og fritidstilbud,
service og det frivillige foreningsliv i København.
Nørrebro Lokaludvalg er generelt uforstående overfor præmissen om,
at det er en selvfølgelighed at spare på kultur- og fritidsområdet. Det
er en kendsgerning, at kultur- og fritidsområdet i mange år har været
ramt af manglende prioritering og økonomisk demografisk tilpasning
til det stigende antal københavnere.
Det frivillige foreningsliv for børn og unge på Nørrebro har været
næsten forsvindende i mange år og næsten ikke-eksisterende for
omkring 10 år siden. Der har været områder på Nørrebro, hvor børn
og unge ikke har haft nogen organiserede fritidstilbud i deres nære
lokalområde, hvilket har virket som en katalysator for inddragelse i
kriminalitet og skadende fællesskaber. Dette har særlig ramt de børn
og unge med svagest mobilitet og svageste voksenopbakning.
Nørrebro Lokaludvalg har i samarbejde med Nørrebro Idrætsråd
igennem de sidste år arbejdet på at genopbygge det frivillige
foreningsliv på Nørrebro for børn og unge. Derfor oplever vi i dag en
fremgang af foreningsaktive børn og unge i vores bydel. Vi ser ikke
disse ”effektivitetsforslag” som en støtte til børne- og ungearbejdet og
det frivillige foreningsliv – tværtimod!
Kommentarer vedr. de enkelte besparelsesforslag:
Forslag 1: Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af
livreddernes ressourcer
Nørrebro lokaludvalg finder det væsentligt at foreningerne inddrages i
en effektivisering af svømmehallernes drift, da det ikke fremgår af
oplægget i hvilket omfang dette er sket eller sker.
Forslag 2: Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart
betaling fase 2
Nørrebro Lokaludvalg vil gerne sikre at de svageste borgere, der ikke
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er fuldt med på bl.a. den elektroniske udvikling, stadig kan overskue
og bliver støttet i at anvende kommunale tilbud i KFF-regi.
Forslag 3: FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i
svømmehallerne om sommeren
Nørrebro Lokaludvalg er generelt uforstående for at holde
svømmehaller og idrætshaller lukket, når vi ved, at der mangler
faciliteter til idræt på Nørrebro. Vi har kun én svømmehal på Nørrebro
til over 80.000 borgere, for hvem stranden og byens havnebade ikke
altid er et ligestillet alternativ. Nørrebro Lokaludvalg foreslår, at det
organiserede foreningsliv som minimum har mulighed for at anvende
ferielukkede faciliteter, igennem samarbejdsaftaler med KFF, så
eksisterende anlæg dermed kan anvendes, hvis foreningslivet til tage
ansvar for åbning og lukning.
Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny
prisstruktur
Det er for Nørrebro Lokaludvalg vigtigt, at KFF sikrer sig, at de
fattigste borgere stadig kan anvende svømmefaciliteterne. Vi frygter at
prisstigningerne særligt vil ramme ressourcesvage børnefamilier, der
ikke kan betale den forøgede pris, og hvor nærheden til deres bopæl
har væsentlig betydning.
Forslag 5: Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller
Nørrebro Lokaludvalg efterlyser generelt en ensartning af kravet om
indtjening for KFFs faciliteter i København. Nørrebro Lokaludvalg
påpeger, at Nørrebros idrætsfaciliteter generelt bærer en al for stor
økonomisk byrde gennem egenindtjeningskravet, der udspringer fra
nogle historiske faktorer, der ikke har afsæt i rimelige kriterier, og
skader udviklingen af frivilligt foreningsliv og -aktiviteter på
Nørrebro.
Nørrebro Lokaludvalg er generelt uforstående ift., at idrætsfaciliteter
udlejes i tidsrummet fra kl. 16-20, hvis foreninger kan anvende dem til
børne- og ungeaktiviteter. Derfor mener Nørrebro Lokaludvalg, at
faciliteter til håndbold/basketball/fodbold slet ikke skal udlejes i
tidsrummet fra kl. 16 – 20, men anvendes til børne- og ungeaktiviteter
i foreningsregi. Nørrebro Lokalvalg efterlyser generelt en oversigt
over, hvad indtjeningen er på udlejning af faciliteter til
håndbold/basketball/fodbold, da foreningslivet på Nørrebro oplever at
netop facilitetsmangel på denne type baner er den primære
begrænsende faktor for udvikling af frivilligt foreningsliv på
Nørrebro.
Generelt vil Nørrebro Lokaludvalg foreslå en øget brugerinddragelse
ift. anvendelse af idrætshaller. Nørrebro Lokaludvalg ser gerne at
foreninger, der får stillet gratis halfaciliteter til rådighed også
forpligtes til at bidrage til at optimere anvendelsen, med henblik på at
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få flere foreningsaktive i de eksisterende faciliteter. Nørrebro foreslår
inddragelse af børne- og ungeforeningerne, Nørrebro Idrætsråd og
Nørrebro Lokaludvalg, hvis KFF ønsker optimering af brugen af
idrætshallerne på Nørrebro.
Vi finder det derudover dybt problematisk at KFFs kulturhuse og
idrætshaller ikke råder over egen aktivitetsmidler, men er afhængige
af støtte fra lokaludvalgenes puljemidler eller de midler de kan hente
ind via egenindtjening i hallerne for at kunne tilbyde kulturtilbud- og
aktiviteter. Udlejningen af baner og indtjeningen herved, spænder jo
netop ben for det organiserede frivillige foreningsliv.
Forslag 6: Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede
idrætsudøvere
Der mangler en uddybning af dette forslag, hvis Nørrebro
Lokaludvalg skal forholde sig detaljeret til dette forslags konsekvenser
for Nørrebro.
Det frivillige foreningsliv, der arbejder med børn og unge skal helt
fritages for yderligere økonomiske forringelser eller yderligere
administrative byrder. De foreninger som primært rummer voksne,
må derfor enten tage ansvar for lokalområdets børn og unge eller bære
den økonomiske byrde for de foreninger, der arbejder med børn og
unge.
Det er endvidere vigtigt, at et eventuelt gebyr ikke spises op af
administration.
Forslag 7: Fastfrysning af tilskud
Nørrebro Lokaludvalg mener, at det frivillige foreningsliv for børn og
unge skal opprioriteres og styrkes i København, og der vil det være
urimeligt at svække det yderligere via yderligere
besparelser/fastfrysning af tilskud.
Vi har ingen bemærkninger til forslag 8-10 samt de to ekstra punkter
(Fase 1 i bibliotekssporet - Effektiv håndtering og bedre formidling af
materialer og Omdannelse af Fisketorvets havnebad til badezone)
Nørrebro Lokaludvalgs forslag til effektivisering af kultur- og
fritidsområdet og styrkelse af facilitetsanvendelsen
Nørrebro Lokaludvalg anbefaler en bedre inddragelse af
folkeskolernes faciliteter i det frivillige foreningsliv. Der er desværre
stadig en række kommunale faciliteter, der står tomme i aften- og
eftermiddagstimerne. Disse faciliteter bør gøres let tilgængelige i lang
højere grad end i dag for aktører fra kultur- og fritidsområdet.
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Nørrebro Lokaludvalg foreslår et langt større samarbejde omkring
kommunale faciliteter end vi ser i dag på tværs af forvaltninger. F.eks.
har det for Nørrebrohallen været en gevinst for aktivitetsmængden i
dagtimerne og trygheden, at Idrætsprojektet under Socialforvaltningen
er blevet fast aktør i Nørrebrohallen. Nørrebro Lokaludvalg foreslår
desuden en øget brugerinddragelse af foreninger i driften af
idrætshaller og kulturhuse, så kendskabet til idrætshallernes og
kulturhusenes brugere (børn og unge) styrkes i samspillet mellem
foreningslivet og KFFs medarbejdere og der tilføres aktivitets- og
pædagogiske kompetencer.
Vi anbefaler også at man forsøgsvis på Nørrebro prøver at udlægge
administrationen og fordelingen af tiderne på bydelens skoler og i
hallerne til foreningslivet mod at der følger økonomi med, så vi kan
effektivisere anvendelsesgraden.

Med venlig hilsen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg,
Mogens Petersen
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