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Ungeråd KBH takker for at have modtaget høringsmateriale vedrørende
Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021. Ungerådet
mener, at det er vigtigt, at byen har et kultur- og fritidsliv, der imødekommer mange forskellige interesser. Som repræsentanter for københavnske unge sætter Ungeråd KBH derfor stor pris på muligheden for at bidrage til overvejelserne om effektiviseringer indenfor kultur- og fritidsområdet.
Ungeråd KBH er glade for at læse, at investeringsforslagene generelt har
fokus på, at biblioteker og borgerservice rykker tættere på den enkelte
borger. På baggrund af gennemlæsning af høringsmaterialet har Ungeråd
KBH følgende bemærkninger til de fire investeringsforslag:

1.

Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
•

Ungerådet synes, det er en god vision at øge samarbejdet
om at udbrede og genbruge succesfulde arrangementer på
biblioteker. Hvis arrangementskonceptet viser gode resultater, ønsker ungerådet at udbrede konceptet som tilbud til
flere biblioteker i Københavns Kommune.

•

Ungerådet anbefaler, at forslaget har et øget fokus på at
sikre, at arrangementerne på biblioteker også målrettes et
ungt publikum. Dette kan fx ske ved:
o At udvikle og afholde arrangementerne i samarbejde
med uddannelsesinstitutioner, ungeforeninger, -organisationer eller -råd.
o At sikre at ungearrangementer afholdes udenfor
skoletid.
o At målrette ungearrangementer specifik til bestemte
grupper af unge, for at ramme målgruppen bedst.
Fx ’yngre’ unge mellem 12-15 år og ’ældre’ unge mellem 16-20 år
o At udvikle og afholde arrangementerne i samarbejde
med unge ’upcoming’ kunstnere, forfattere, poeter
eller lignende.
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2. Mere værtskab og effektiv boghåndtering
•

Ungerådet finder målet om at øge service og værtskabet på
bibliotekerne fornuftigt. Det er dejligt at blive budt velkommen på biblioteket og føle sig inviteret til at efterspørge
hjælp.

•

Flot iscenesatte bogudstillinger på bibliotekerne er ifølge
ungerådet et godt værktøj til at invitere til dialog. Udstillingerne giver et godt overblik og inspirerer til at læse nyt. Ungerådet foreslår, at udstillinger opdeles i forskellige emner
og sæsoner målrettet forskellige unge. Unge er en mangfoldig kategori, der lader sig inspirere på forskellige måder.

3. Bibliotekshuset Rodosvej – Borgernes hus
•

At skabe et borgerhus med fokus på børn og unge, læselyst
og læring, samskabelse og borgerdrevne aktiviteter er ifølge
ungerådet en god og vigtig vision. Ungerådet finder det væsentligt, at byens børn og unge inddrages på mange måder i
deres lokalområder.

•

Ungerådet stiller sig til rådighed som sparringspartner på,
hvordan man bedst udvikler Borgernes hus, så det tiltrækker
og fastholder unge. Dette kan fx ske ved:
o At benytte lokale unge som eksperter i udviklingen af
Borgernes hus. Inddragelse af lokale unge kan ske
ved at samarbejde med lokale ungeforeninger, -organisationer og -råd.
o At lave både faglige og hyggelige arrangementer til
målgruppen (fx foredrag, lektiecafé, bordtennisturnering og filmklub).
o At have fokus på at oprette specifikke unge- og børnezoner i Borgernes hus, så de to målgrupper ikke
”forstyrrer” hinanden.

4. Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service
•

Ungerådet deler visionen om at gøre det nemmere at være
digital københavner samtidig med at man målretter indsatsen for ikke-digitale københavnere. Derfor finder ungerådet
forslaget om at oprette et nyt pas- og kørekortcenter fornuftigt, når dette kan løse 2/3 af borgernes henvendelser, der
kræver fysisk fremmøde.

•

Ud af forvaltningens fire opstillede scenarier, anbefaler ungerådet scenarie 2, da rådet ønsker at fastholde en stor tilstedeværelse af borgerindgange i byen. Dette skyldes at rådet vurderer, at de resterende 1/3 af borgernes
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henvendelser ofte vil være henvendelser fra mere udsatte
borgere, der har brug for at tilgå borgerservice uden lang
transporttid.

Foruden bemærkninger til de fire investeringsforslag, ønsker ungerådet
at gøre opmærksom på, at rådet er glad for Kultur- og Fritidsudvalgets
beslutning om at fortsætte københavneres adgang til bibliotekernes
filmtilbud Filmstriben. Ungeråd KBH ønsker tilmed at man øger antallet
af film, man kan låne pr.uge/pr.måned.
Ungeråd KBH ser frem til resultatet af inddragelsen og håber på, at effektiviseringer indenfor kultur- og fritidsområdet tilgodeser alle Københavns befolkningsgrupper – herunder Københavns mange unge.
På vegne af Ungeråd KBH, 2019/20
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