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Nørrebro Lokaludvalg har følgende kommentarer til Kultur- og
Fritidsforvaltningens investeringsforslag:
Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
Nørrebro Lokaludvalg mener det er vigtigt med arrangementsudvikling, der er udviklet specifikt til det lokalområde, biblioteket
ligger i. Det giver arrangementer, der er passer til bydelens ønsker, karakter og brugergrupper. Derfor ser vi ikke fordele i at
spare årsværk lokalt. Det er de lokale initiativer, som styrker vores
kulturliv.
Frem for mere centralisering, ser vi i stedet muligheder i flere lokale samarbejder på tværs af de forskellige KFF-enheder her på
Nørrebro, som det i forvejen sker i dag dvs. på tværs af kulturhusene, idrætshallerne mm.
Er der stærke formater for arrangementer, og gerne borgerdrevne arrangementer, som f.eks. den ugentlige fællessang på
Hovedbiblioteket, der kan (gen)bruges på tværs af byen, er det
selvfølgelig kun godt.
Lokaludvalget er bekendt med at de udvalgte biblioteker ikke i
denne omgang umiddelbart omhandler hverken Nørrebro Bibliotek eller Blågården Bibliotek.
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Københavns Borgerservice
Med hensyn til Borgerservice mener vi at det er rigtig vigtigt
med lokale borgerserviceindgange, så borgerservice er tilgængeligt for alle – også borgere, der er mindre mobile og digitale.
Principielt burde der være borgerservice i alle bydele så de er
nemt tilgængelige for alle borgere i København.
Forslaget om at oprette ét bydækkende pas- og kørekortcenter
vil unægtelig give en mindre bydelsnær adgang til at forny pas
og kørekort. Derfor vil vi som lokaludvalg pege på at reduceringen af omkostninger skal findes ved ugentlige lukkedage i de lokale borgerserviceindgange fremfor ved at oprette ét centralt
pas- og kørekortcenter (scenarie 4). For mange borgere er fornyelse af pas og kørekort jo netop den primære grund til at kontakte Borgerservice, og for nogle vil vejen derhen blive rigtig
lang.
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