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Amager Vest Lokaludvalg takker for inddragelsen i arbejdet med 
Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019.  
 
Amager Vest Lokaludvalg finder generelt, at politikken indeholder 
gode overvejelser, men lokaludvalget har vanskeligt ved at se, 
hvordan indsatsområder og principper konkret tænkes realiseret. 
 
København ligger lavt i Danmark mht. idrætsfaciliteter og afsatte 
kulturmidler til borgerne. Det betyder, at der kræves en væsentlig 
investering, hvis politikken skal realiseres. Priser på nye byggegrunde 
og husleje i København er så høje, at det kræver en politisk 
prioritering, hvis der skal skabes nok kultur- og idrætsfaciliteter til 
alle byens borgere.  
 
Lønudgifter til personale på byens kultur- og idrætsfaciliteter – fx 
rengørings- og opsynspersonale - er nedprioriteret. Dette har 
medført øget slitage på faciliteterne, der ofte fremstår beskidte og 
uindbydende. Nedskæring på personale har således medført en 
forringet stand af byens faciliteter. Lokaludvalget vil derfor opfordre 
til at kommunen sikrer en personalenormering, der kan give hele 
området et tiltrængt løft. 
 
Lokaludvalget støtter op om politikkens princip om decentralisering, 
men konstaterer, at det modsatte er tilfældet i driften af bydelens 
kultur- og fritidstilbud. Vi har en opfattelse af stigende centralisering 
og sammenlægning af Københavns kultur- og idrætsområder, hvor 
brugerne og Københavns borgere generelt ikke aktivt inddrages i 
udviklingen. Lokaludvalget vil gerne opfordre til at brugerdemokratiet 
tages alvorligt. 
 
Lokaludvalget anbefaler ligeledes, at lokale brugere i højere grad 
inddrages, når der fremover skal udvikles nye faciliteter i København. 
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Inddragelsen skal ske inden faciliteterne bygges, så optimal brug af 
faciliteterne sikres. Ligeledes anbefaler lokaludvalget, at faciliteternes 
funktionalitet prioriteres over det arkitektoniske udtryk. 
Lokaludvalget ser eksempler på, at nybyggede idrætsfaciliteter ikke 
understøtter den faktiske brug, hvilket medfører at normale 
sportsgrene ikke kan udøves optimalt og at faciliteterne udsættes for 
øget slitage, hvis de anvendes til aktiviteter, der ikke er tænkt ind i 
udviklingen af bygningerne.  
 
Lokaludvalget oplever, at der er stor fokus på det professionelle og 
kommercielle kultur- og idrætsliv, og opfordrer til, at 
opmærksomheden flyttes, så der i meget højere grad støttes op om 
foreninger, frivillige og græsrødder.  
 
Lokaludvalget ser frem til, at visionen om et øget samarbejde mellem 
kommunens forvaltninger nu realiseres, idet kultur- og 
fritidsaktiviteter ofte har stort fællesskab med skole-, integrations-, 
social- og sundhedsområdet. 
 
Der er i oplægget fokus på folkeskole og biblioteker, men 
lokaludvalget opfordrer til, at man også er opmærksom på de 
udviklingsmuligheder, der er i byens kulturhuse. Ligeledes savner 
lokaludvalget en selvstændig vision for børn og unge i byens 
kulturtilbud. Hvilke tilbud skal der være til unge i København og hvad 
skal der konkret ske på børnekulturområdet?  
 
Lokaludvalget finder, at digitalisering er et relevant indsatsområde, 
men synes ikke, at digitalisering er et ideal i sig selv. Det er vigtigt, at 
alle byens borgere har lige adgang til kultur- og fritidstilbud, og 
lokaludvalget er bekymret for, at ikke alle borgergrupper – 
eksempelvis børn og ældre - har mulighed for at gøre brug af de 
digitaliserede tilbud.  
 
Lokaludvalget gør slutteligt opmærksomt på, at Københavns 
forskellige bydele ikke nødvendigvis har brug for samme kultur- og 
fritidstilbud. Der er fx stor forskel på beboersammensætning på Ydre 
Nørrebro og i Ørestad, hvilket medfører forskellige behov for 
faciliteter. Hvis lokaludvalgene og andre interessenter i 
lokalområderne inddrages mere, kan kultur- og fritidstilbuddene 
tilpasses bydelenes behov, således at kvaliteten øges og økonomien 
anvendes mere bæredygtigt.  
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