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Indledningsvis vil vi påpege, at vi ikke finder, at det udsendte
materiale har en form, der er velegnet til høring. De mange og
detaljerede bilag er svært gennemskuelige, og det fremgår ofte ikke
klart, at der under ’investeringsforslag’ er tale om et
besparelseskatalog, som vi ikke kan tilslutte os.
Lokaludvalget deler ikke den præmis, at det er en selvfølgelighed at
spare på Kultur- og Fritidsområdet. For det første er det en
kendsgerning, at der bliver flere og flere københavnere, og at
tilvæksten især sker ved fødselsoverskud. Særligt i en bydel som
Valby, hvor der i det sydlige Valby bygges 4500 nye boliger i løbet af
en kort årrække, giver det anledning til at pege på, at der snarere er
behov for yderligere kapacitet og investeringer på kultur- og
fritidsområdet. Med en så stor befolkningstilvækst vil den reelle
nedskæring pr. borger i bydelen ligge langt over de angivne to
procent. For det andet savner vi en helhedstænkning i forhold til
forslagene: Hvad forventes de børn og unge, der på grund af
prisstigninger får et incitament til ikke at gå i svømmehallen i
weekenden at lave i stedet? Er der ikke andre måder at gøre driften af
området billigere på, fx ved at energioptimere bygningerne eller
sænke badevandstemperaturen med 1 grad?
Vi har derfor begrænset os til at kommentere på to af forslagene, der i
særlig grad berører Valby. Det er vores generelle udgangspunkt, at vi i
særlig grad ønsker børnefamilier og tilbud til børn, unge og ældre
fritaget for besparelser.
Forslag 4: Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny
prisstruktur
Gruppebilletten er i realiteten en familiebillet, idet den giver gratis
adgang for to børn, der følges med to voksne. En afskaffelse vil øge
prisen for en sådan familie fra 80 kr. i 2018 til 140 kr. for et besøg i
2019. Lokaludvalget finder det ikke relevant at sammenligne med
Frederiksberg, idet det angives, at der også er stort pres på deres
svømmehal. Lokaludvalget er modstander af afskaffelsen af denne
billettype, idet det særligt vil ramme resursesvage børnefamilier. Det
er sandsynligt, at resursestærke familier kan køre deres børn til et
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alternativt tilbud eller betale den forøgede pris, mens det samme ikke
er tilfældet for familier med færre resurser, hvor prisen spiller en stor
rolle og hvor nærheden til deres bopæl også har væsentlig betydning.
Option 2 er kun en yderligere skærpelse af forringelsen for
børnefamilier i Valby Vandkulturhus, idet det positive ord
weekendbillet kun betyder en yderligere prisstigning. I dette forslag
vil en familie som ovenfor skulle betale 170 kr. for et besøg i
svømmehallen, og ydermere afskaffes muligheden for at bruge
klippekort som alternativ i weekenden. Dette forslag er vi selvsagt
også modstandere af.
Vi er tilsvarende ikke tilhængere af, at institutionskortet stiger i pris.
Det rammer målrettet børn og unge i institutioner, hvis budget til
udflugter tilsvarende er under pres. Der skete en prisstigning fra 10 til
11 kr. i 2018 og med en stigning til 13 kr. i 2019 vil denne pris være
steget 30 procent på 2 år.
Vi finder det fornuftigt, at ikke alle svømmehaller er åbne i
sommerferien, hvor behovet er mindst.
Forslag 7: Fastfrysning af tilskud
Forslaget lægger op til, at tilskud fra Københavns Kommune beskæres
med 1 procent, så de kommer til at ligge under pris- og
lønfremskrivningen (i den følgende tekst med option for at vælge 2
procents beskæring). Det vil ramme en lang række områder under
folkeoplysningsloven, det frivillige foreningsarbejde og på kunst-,
musik- og teaterområdet. Det er alle områder, som vi ved, er under
stort pres i disse år, men som samtidig står for en væsentlig del af
kommunens fritids- og kulturtilbud.
Det vil fx betyde, at Hafniahallens budget beskæres med 192.000 kr.
om året fra 2022.
Lokaludvalget går ikke ind for, at aktørerne på kultur- og
fritidsområdet, der i høj grad er båret af stort engagement og frivilligt
arbejde, skal beskæres. Især vil vi pege på, at de aktiviteter, der er
rettet mod børn og unge, og ikke mindst det frivillige
foreningsarbejde, bør friholdes for besparelser. En stor del af
Københavns tilbud til børn og unge er båret af frivillige i
foreningsarbejde, hvor økonomien er lille, og hvor der samtidig er
stort behov for fx lederudvikling for at fastholde de frivillige.

Med venlig hilsen
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg

Side 2 af 2

