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Høringssvar - intern høring vedr. investerings- og 

effektiviseringsforslag til budget 2019 

Idet vi takker for høringen vedr. investerings- og 

effektiviseringsforslag til budget 2019 skal vi fremkomme med 

følgende bemærkninger: 

Vi anerkender, at det er en bunden opgave at finde besparelser på 

budgettet, men vil gøre opmærksom på at den manglende 

demografiregulering på området i forvejen sætter budgettet under stort 

pres.  

 

Forvaltningens besparelsesforslag går hårdt ud over folkeoplysningen, 

som i forvejen er blevet kraftigt forringet de senere år. Vi finder ikke 

at besparelsesforslagene er i overensstemmelse med Københavns 

Kommunes folkeoplysningspolitik. 

Vi lægger stor vægt på at prioritere foreningslivet og mener at flere af 

besparelsesforslagene kan være til skade for foreningerne.  

De foreslåede besparelser vil føre til et yderligere pres på 

lokaludvalgets puljemidler, som i stigende omfang bliver brugt til at 

finansiere aktiviteter udført af de kommunale institutioner.  

 

Besparelsesforslagene vil på en negativ måde berøre flere institutioner 

og foreninger i Amager Øst, bl.a. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund 

(besparelse 85.000 kr. i 2022), Kløvermarkens Tennisklub (17.000 

kr.) og Teater Zebu (134.000 kr.). 

En øget digitalisering vil på en negativ måde kunne komme til at 

berøre brugergrupper der, grundet af et handicap ikke har mulighed 

for at benytte sig af digitale selvbetjeningsløsninger. 

 

Noter vedr. de enkelte besparelsesforslag.  

1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes resurser 
Ingen bemærkninger 
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2. Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2 
Ved øget skærmbetjening bør der sikres hjælpemuligheder til 

handicappede og andre, der ikke kan betjene sig via skærm. 

3. Feriecamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehallen om 

sommeren 
a) Vi synes en uge lyder af meget lidt. Der er en oplagt mulighed 

for at flere børn og unge i udsatte byområder kan lære at svømme 

ved at investere mere i Feriecamp. Børnekulturhus Amar 

samarbejder tæt med Feriecamp, som blev startet op i Amager Øst. 

Aktiviteterne tiltrækker tusindvis af børn i sommerperioden. 

Udover den direkte oplevelse introduceres børn og unge til øens 

foreningsaktiviteter. 

 

b) En del brugere, især ældre brugere, benytter svømmehallerne 

hele sommeren. De mødes i et socialt fællesskab, som er af stor 

betydning for disse brugergrupper. De ser ikke stranden som et 

alternativ til deres badning. For disse grupper vil en lukning af 

svømmehallerne om sommeren være direkte negativ. 

 

4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur  
Vi kan se ideen i at benytte økonomiske incitamenter til at bevirke 

en bedre kapacitetsudnyttelse i svømme- og idrætshaller. Imidlertid 

vil økonomiske incitamenter ikke kunne påvirke alle grupper lige 

meget.  

5. Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller 
Se pkt. 4.  

6. Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere 
Alle foreninger også voksenforeninger skal prioriteres. Derfor skal 

voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere ikke 

ligestilles. Øget betaling vil svække foreningerne og kunne føre 

frem til, at færre dyrker idræt i foreningsregi. 

7. Fastfrysning af tilskud 
En række udgifter f.eks. lærer- og lederlønninger følger centralt 

fastsatte satser og kan kun gøres til genstand for besparelser ved 

en reducering af personalet, med den konsekvens af foreninger skal 

reducere aktiviteterne eller hæve deltagerbetalingen, hvilket jo i 

særlig grad går ud over de mindre bemidlede grupper. 

8. Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet 
De københavnske aftenskoler tiltrækker fortsat mange udenbys 

deltagere. Det skyldes ikke mindst, at kommunen har en række 

specialiserede aftenskoler med egne lokaler – og dermed et fagligt 

og pædagogisk befordrende miljø. Det tiltrækker udenbys 

deltagere, der prioriterer det faglige miljø. Indtægter på den 

mellemkommunale refusion er midler, som aftenskolerne tjener ved 

at udbyde et godt produkt. Med investeringsforslaget vil 
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forvaltningen gøre indhug i dette. Dermed forringer man vilkårene 

for at udbyde folkeoplysende voksenundervisning og effekten vil 

sandsynligvis være færre udenbys deltagere, og dermed et mindre 

provenu på den mellemkommunale refusion. 

9. Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinstitutioner  
I den udstrækning, at det ikke belaster forpagtere eller foreninger i 

negativ grad ser vi forslaget som positivt, omend vi ikke kan se 

særligt store besparelser i det.  

10. Ivrige læsere og engagerede borgere. 
Vi kan ikke gennemskue forslaget og undlader derfor at 

kommentere på det.  

 

Bemærkninger vedr. besparelser på Kofoeds skole, 

Kløvermarkens tennisklub og Teater Zebu. 

Kofoeds Skole arbejder med en socialt belastet gruppe, og med 

statslige midler er skolen med til at løfte sociale opgaver for 

Københavns Kommune. Oplysningsforbundet blev etableret som et 

særligt kommunalt indsatsområde og følger derfor ikke alle normale 

regler for en aftenskole, da den samlede drift er baseret på dels en 

finanslovsbevilling til Kofoeds Skole til dækning af deltagerbetaling, 

dels et fast årligt tilskud fra folkeoplysningsrammen. Skolen besøges 

årligt af ca. 3.500 personer. Undervisningsafdelingen udbyder mere 

end 100 undervisningstilbud.  

Medlemmer af Kløvermarkens Tennisklub udfører et stort frivilligt 

arbejde, og med Teater Zebu har Københavns Kommune i forvejen en 

aftale om drift. Alle institutioner og foreninger bidrager til liv og 

vækst i bydelen og i kommunen som helhed.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Pedersen 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg 

 

 

 


