Amager Øst Lokaludvalg
Kvarterhuset lok. 417
Jemtelandsgade 3
2300 København S

Til Kultur- og Fritidsudvalget
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitikken
Lokaludvalgets kan overordnet tilslutte udkastet til Kultur- og
Fritidspolitik 2016-2019. Der er dog behov for at supplere de meget
overordnede målsætninger med mere konkrete målsætninger på
bydelsniveau. Der bør derfor udarbejdes bydelsdækkende
udviklingsplaner. Lokaludvalget deltager gerne i arbejdet med
udarbejdelsen af en sådan udviklingsplan i Amager Øst.
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Lokaludvalget har følgende generelle bemærkninger til udkastet:
•

•
•

•

•

•

•

De overordnede målsætninger skal følges op af yderligere
konkretisering af de politiske mål for udviklingen på kultur- og
fritidsområdet, så det er lettere at følge og måle at
målsætninger også føres ud i praksis i perioden 2016 til 2019.
Det skal sikres at kultur- og fritidsområdet direkte tænkes ind
ved planlægningen af nye byområder, og etableres samtidig
med etableringen af boliger og erhverv.
I de etablere byområder er det vigtigt, at der fokuseres på en
udbygning af idrætsfaciliteter/muligheder, så den enkelte
borger på sigt for de samme muligheder for at dyrke idræt som
borgerne i provinsen.
Der bør ske en yderligere decentralisering og demokratisering
af de kulturelle og idrætslige institutioner så de lokale aktører
får større indflydelse på og ansvar for aktiviteterne på det
lokale niveau. Det skaber øget motivation og engagement fra
medarbejdere og frivillige, der deltager i arbejdet. Heraf følger
at overvejelser om yderligere centralisering – og
sammenlægning - af eksisterende institutioner på kultur- og
idrætsområdet bør opgives.
Det er vigtigt, at kultur- og fritidspolitikken understøtter
samarbejde og netværksdannelse med andre aktører i den
enkelte bydel. Det gælder f.eks. samarbejde mellem kultur- og
idrætsorganisationer og foreninger og institutioner for børn,
unge, familier, enlige og ældre.
Kulturpolitisk skal der fokuseres både på den traditionelle og
etablerede kultur og på nytænkende kultur og kultur med kant.
Hvis der kun fokuseres på den ene del, vil vi tabe
hovedstadskulturen på gulvet.
Bibliotekernes kulturformidlende funktion skal bevares og
udvikles.
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Amager Øst 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.

Bemærkning til de enkelte dele af udkastet:
Visionen:
En storbykultur skal ikke kun afspejle ”kultur med kant”. Storbykultur
skal omfatte alle de kulturelle aktiviteter, som København allerede i
dag er kendt for og i alle sammenhænge med mennesket i centrum.
Det betyder, at kulturen
•
•
•
•
•
•

skal være rummelig,
skal være synlig og afspejle det kreative og engagerede,
skal afspejle både det eksperimenterende/ nyudviklende og det
traditionelle/erfaringsmæssige og folkelige, der eksisterer i
forskellige miljøer i de enkelte bydele,
skal afspejle både det professionelle og det frivillige,
skal afspejle den kultur, der kommer til udtryk i forskellige
sociale og etniske grupper,
skal have et internationalt sigte, ikke kun i centrum, men også
ude i de enkelte bydele

For lokaludvalget er det vigtigt, at det på det kulturelle- og
idrætsmæssige område sikres at institutioner og foreninger fortsat kan
levere de basale kerneydelser, der er nødvendige for at den enkelte
borger i kommunen har mulighed for at udøve idrætsaktiviteter og
bruge de kulturelle tilbud i både bydel og kommunen som helhed.
Øget støtte til store events i kommunen må ikke medføre at dækning
af kerneaktiviteter nedprioriteres.
Principper:
Lokaludvalget støtter forslaget om en øget demokratisering og
decentralisering af kulturen og idrætten i København.
Lokaludvalget forstår disse principper på den måde, at der ved
udvikling og driftsmæssige forhold på kultur- og idrætsområdet skal
ske en reel inddragelse af borgerne, herunder de borgere og foreninger
m.v., der allerede er aktive på området i bydelen.
En vigtig forudsætning for en vellykket inddragelse af frivillige, er at
der er en tilstrækkelig og fast stab af fagligt professionelle, der kan
understøtte det frivillige arbejde.
Indsatsområderne
Faciliteter:
Lokaludvalget opfordrer i forlængelse af indsatsen på
facilitetsområdet til at der som en del af kommuneplanlægning og
lokalplansarbejde udarbejder en kultur og fritidspolitiske screening,
der afspejler det fremtidige behov for udvikling af kultur, idræts og
fritidsfaciliteter. Der er dog et særligt behov for flere idrætsfaciliteter i
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de enkelte bydele. Lokaludvalget deltager gerne i et sådant arbejde for
Amager Øst.
Lokaludvalget finder også at et bidrag til løsning af facilitetsproblemet
kan ske ved, at der ved byggeri af nye skoler og udbygning af ældre
skoler bygges idrætshaller, der kan anvendes af andre brugere udenfor
skoletiden. Det vil bidrage til at dække nogle af de behov som udøvere
af indendørsidræts i dag har..
For at modvirke en ny nedslidning af idræts- og kulturfaciliteter bør
faciliteternes vedligeholdelsesstand og renholdelse løbende følges tæt.
Det skal sikres, at der er det nødvendige personale for at sikre en
forsvarlig drift og vedligeholdelse af faciliteterne.
Ligesom det er nødvendigt med en forsvarlig løbende vedligeholdelse
af bygninger til idræt- og kulturudøvelse, så er det vigtigt med
tilstrækkeligt faguddannet personale til stadig udvikling af indholdet i
udbudene. Frivillige kan ikke påtage sig den bygningsmæssige
vedligeholdelse og almindelige drift af kommunens faciliteter.
Det er for lokaludvalget vigtigt, at udvikling af faciliteter sker i en tæt
dialog med brugere og potentielle brugere og borgerne i lokalområdet.
Styrk borgerne:
Foreningerne er rygraden i idræts, fritids og kulturlivet. Vi må
konstatere, at der er mange foreninger i dag, der mangler frivillige
hjælpere. For at bevare de mange tilbud til borgerne fra foreningerne
er der for at støtte foreningslivet behov at udvikle nye metoder til at
støtte foreningslivet.
Det historiske København:
Fokus på det historiske betyder for lokaludvalget også, at der i langt
højere grad end i dag tages hensyn til historiske bygninger mv. der har
betydning for borgerne i den enkelte bydel. Det betyder også, at der
skal skabes øget opmærksomhed omkring de enkelte bydeles
kulturelle og arkitektoniske fyrtårne, så både bydelens borgere,
besøgende og turister kan få glæde heraf.
Kendskab til ens lokalområde skaber identitet og sammenholdsfølelse,
hvorfor man bør understøtte de lokalhistoriske kræfter noget mere.
Det hele barneliv:
Lokaludvalget støtter forslaget om, at kunst (herunder
musikundervisning), kultur, idræt og fritidsliv får en stærkere
placering på børnenes skoleskema og i deres fritidsinstitutioner. Det er
dog også vigtigt at dette samarbejde allerede starter i vuggestue og
børnehaver. Der bør være kultur, og idrætstilbud tilbud til alle børn i
og efter skoletid. Og en erkendelse af kvalitetskultur koster mere end
en entrébillet til et museum.
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Dette hele barneliv handler om mere end skole og læring, legen er en
vigtig del af kulturen.
Vækstlaget:
Målsætningen vedrørende vækstlaget forudsætter, at det er muligt
støtte det mere uorganiserede vækstlag f.eks. ved at kunne tilbyde
billige og tilgængelige faciliteter. Ofte er det relativt få økonomiske
midler, der skal til, for at en teatersal eller et spillested kan bruges af
et vækstlag, men disse få midler er alt for svære at skaffe, og de
etablerede institutioner har ikke længe luft i budgetterne til at
understøtte vækstlaget.
Målsætningen forudsætter også, at der findes kreative zoner i de fleste
bydele.
Med Venlig Hilsen
Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg
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