Bilag 5 - Kultur- og fritidsudvalget
Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

KFU

1. Tekst

Etablering af to nye
idrætshaller

Frem mod næste års budgetforhandlinger skal der
arbejdes på at tilvejebringe den nødvendige
finansiering til etablering af en hal på Rolighedsvej og
udarbejde et konkret forslag for etablering af en ny
idrætshal på Nordens Plads i sammenhæng med
byudviklingen i området.

Maj/juni 2020

Igangsat

Følger tidsplan

Sager er forelagt som planlagt og der er i i budget 20212025 afsat 120 mio. kr. til etablering af idrætshal ved
Rolighedsvej. Det videre arbejde med etablering af
idrætshal på Nordens Plads afventer en afklaring af plan
på specialskoleområdet hhv. en helhedsplan for det
samlede byområde.

Grøn

KFU

1. Tekst

Klokkenistsamarbejde

Det undersøges, hvorledes samarbejdet med
klokkenistskolen i Løgumkloster kan styrkes, så der
kan holdes flere klokkekoncerter fra Rådhustårnet

Behandlet på KFU Igangsat
08-06-2020. Der
udarbejdes en
opfølgende sag
med forlæggelse i
november.

Følger tidsplan

Sag blev forelagt inden sommerferien om mulige
Grøn
scenariet for etablering af et samarbejde. Der forventes
en opfølgende sag i november 2020. Samarbejdet
forudsættes finansieret af kultur- og fritidsudvalgets puljer.

KFU

1. Tekst

Svømmehaller

Renoveringen af Damsøbadet blev igangsat i 2019, og
i 2020 påbegynder renoveringen af Frederiksberg
Svømmehal. Partierne har med budgetaftalen afsat de
nødvendige midler til renovering af Frederiksberg
Svømmehal. I 2020 vil der endvidere ske en
sammenlægning af Flintholm Svømmehal og
Frederiksberg Svømmehal, og der skal derfor frem mod
næste års budgetforhandlinger foretages en vurdering
af synergi og den fremtidige nødvendige driftsøkonomi.

Maj 2020
Renovering af
Frederiksberg
Svømmehal hhv.
status samdrift af
de to
svømmehaller

Igangsat

Følger tidsplan

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal er påbegyndt Grøn
i juli 2020. Renoveringen er forsinket, idet der er
afklaringer i gang med entreprenøren, men tidsplanen
forventes overholdt. Frederiksberg Kommune overtog
driften af Flintholm Svømmehal pr. 1. juli 2020.
Finansiering af driften er håndteret ifm. Budget
2021.P1241

KFU

1. Tekst

Tilskud og vilkår for
kommunens foreninger

I 2020 gennemgås tilskud og vilkår for kommunens
folkeoplysende foreninger. Hensigten er at sikre mere
ensartede vilkår for foreningerne og samtidig tage
højde foreningernes særegenheder. Resultaterne
forelægges Kommunalbestyrelsen medio 2020.

Der forventes en
sag i november.

Igangsat

Følger tidsplan

Forhandlinger med KB er i gang. Forventet sag til KFU i
november 2020 om forhandlingsresultat.

Grøn

KFU

1. Tekst

Vedligeholdelsesplan idrætsfaciliteter

Funktionsdygtige og attraktive faciliteter er en vigtig
15-07-2020 KFU
forudsætning for at sikre mest mulig idræt og
bevægelse på Frederiksberg. Derfor skal der i 2020
udarbejdes en samlet, langsigtet vedligeholdelsesplan
for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg.
Denne plan skal indgå i næste års
budgetforhandlinger.

Gennemført

Følger tidsplan

Vedligeholdelsesplan blev forelagt politisk i juni og
medtaget i samlet plan for bygningsvedligeholdelse ifm.
Budget 2021.

Grøn

KFU

1. Tekst

Åbne idrætsanlæg

Der arbejdes på udvikling af flere åbne idrætsanlæg
med afsæt i den forhøjede pulje på 2,0 mio. kr. i 2020 –
bl.a. på Kærlighedsstien ved idrætsanlæggene på Jens
Jessens Vej

Sag om
Igangsat
Kærlighedsstien
den 2/3 -2020. Sag
om udmøntning af
restpulje var på KB
24/08-2020

Følger tidsplan

Kærlighedsstien indvies i november 2020.

Grøn

KFU

2. Udvidelse

Alsang 2020

Der afsættes et ekstraordinært tilskud til et stort
alsangsarrangement i Frederiksberg Have i foråret
2020. Hensigten er at bidrage til markeringen af 75året for befrielsen.

Ikke planlagt
politisk
forelæggelse

Igangsat

Revideret tidsplan Arrangement og budget er overflyttet til 2021 pga. corona. Lysegrøn

700

-

-

-

KFU

2. Udvidelse

Aveny-T

I perioden 2020-2022 afsættes der et ekstra tilskud til
Aveny-T. Tilskuddet skal være med til at sikre en
økonomisk bæredygtig drift af teatret, ligesom det skal
understøtte teatrets formidling af Frederiksbergs
kulturarv.

Ingen planlagt
politisk
forelæggelse.
Teaterstrategi
forelægges i
maj/juni 2020.

Gennemført

Følger tidsplan

550

550

550

-

Tilskuddet er udmøntet via budgetudmelding. Der vil
Grøn
løbende blive fulgt op på teatrets økonomi. Der forventes
aktuelt udfordringer i teaterets økonomi som følge af
corona-virus. Teaterets situation følges tæt.

2020

2021

2022

2023

vice og drift
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

KFU

2. Udvidelse

Bevæg dig for livet resterende aftaleperiode

Der afsættes midler til en fortsættelse af ’Bevæg dig for
livet’ - en ambitiøs visionsaftale mellem DIF, DGI og
Frederiksberg Kommune. Målet er, at der i 2022 skal
være 9.500 flere idrætsaktive borgere og 5.000 flere
foreningsmedlemmer på Frederiksberg. Herunder kan
det overvejes at styrke fokus på socialt udsatte voksne.

KFU

2. Udvidelse

C:NTACT

I 2020 afsættes der et fortsat driftstilskud til C:NACT.
Tilskuddet skal både være med til at sikre en
økonomisk bæredygtig drift og til at gennemføre
konkrete skoleprojekter i 2020.

KFU

2. Udvidelse

Copenhagen Phil

I perioden 2020-2021 afsættes et fortsat driftstilskud til Ikke planlagt
Copenhagen Phil. Tilskuddet skal være med til at sikre politisk
en bæredygtig drift af orkestret.
forelæggelse

KFU

2. Udvidelse

Formidling af kulturarv

I perioden 2020-2021 afsættes et ekstra tilskud til
Frederiksberg Stadsarkiv. Tilskuddet skal understøtte
arkivets formidling af Frederiksbergs kulturarv.

Fremdrift

Status 3. FR

Politisk
Igangsat
styregruppemøde
den 31. marts
2020. Derudover
følges årshjul ift.
fagudvalgsbehandli
nger inden
sommerferien
2020.

Følger tidsplan

Indsatser følger af beslutninger i adm. og politik
Grøn
styregruppemøde. Indsatserne er dog væsentligt påvirket
af corona-virus.

500

500

500

-

Ikke planlagt
Gennemført
politisk
forelæggelse - dog
forelægges
teaterstrategi i
maj/juni 2020.

Følger tidsplan

Tilskuddet er udmøntet via budgetudmelding. Der
forventes fortsat udfordringer i teaterets økonomi som
følge af corona-virus. Teaterets situation følges tæt.

Grøn

710

-

-

-

Gennemført

Følger tidsplan

Der er indgået driftsaftale med CPH Phil - en række
arrangementer er dog udskudt pga coronavirus.

Grøn

500

500

-

-

Gennemført

Følger tidsplan

Ny stadsarkivar er ansat pr. 1. marts. Herefter overgår
den tidligere stadsarkivar til stillingen som byhistorisk
konsulent.

Grøn

275

275

-

-

KFU

2. Udvidelse

Fortsat drift af fritids- og
flygtningeguideordningen

I perioden 2020-2021 afsættes der ekstra midler til
Status i maj/juni
fortsat drift af fritids- og flygtningeguideordningen, som 2020.
formidler pladser i de frederiksbergske foreninger til
vanskeligt stillede børn og unge, herunder flygtninge.

Gennemført

Følger tidsplan

Udmøntes via driften, så den eksisterende ordning
Grøn
forsætter. Ordningen er forsat påvirket af corona-krisens
konsekvenser på foreningsområdet, og jf. statussag i juni
vil forvaltningen udarbejde et overblik over
konsekvenserne af nedlukningen for borgernes fritidspas,
herunder oplæg til evt. kompensation for tabt fritidspas.

71

105

-

-

KFU

2. Udvidelse

Frederiksberg Filmværksted

Der afsættes forsat et driftstilskud til Filmværkstedet
Ikke planlagt
under Musikhøjskolen. Dette sker som led i det forsatte politisk
arbejde med at etablere en Kultur- og Musikskole på
forelæggelse
Frederiksberg. Konkret er der afsat 0,5 kr. i en to-årig
periode.

Gennemført

Følger tidsplan

Udmøntet via budgetudmelding.

Grøn

500

500

-

-

KFU

2. Udvidelse

Frederiksbergmuseerne

I perioden 2020-2021 afsættes der et ekstra
Ikke planlagt
driftstilskud til Frederiksbergmuseerne. Tilskuddet skal politisk
være med til at sikre en økonomisk bæredygtig drift,
forelæggelse
ligesom det skal understøtte museernes formidling af
Frederiksbergs kulturarv.

Gennemført

Følger tidsplan

Udmøntet via budgetudmelding. Der forventes aktuelt
Grøn
udfordringer i museernes økonomi som følge af coronavirus. Museernes situation følges tæt og der er udarbejdet
en genopretningsplan.

968

968

-

-

KFU

2. Udvidelse

Frederiksbergmuseerne
(Cisternes fjerde kammer)

I 2020 afsættes der midler til at undersøge
mulighederne for en ombygning af Cisternernes fjerde
kammer. I den forbindelse undersøges også de
bredere udviklingsmuligheder af hele området på
toppen af Frederiksberg Bakke.

Følger tidsplan

Sag forventes forelagt i november 2020.

Grøn

813

-

-

-

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Fritidspas- og
fritidsguideordning

Der ønskes en videreførelse af den nuværende
Statussag forelagt
fritidsguide-/flygtninge-guideordning, som formidler
KFU 8. juni 2020
pladser i de frederiksbergske foreninger til vanskeligt
stillede børn og unge, herunder flygtninge. Med henblik
herpå afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2019 - 2021

Følger tidsplan

Udmøntes via driften. Foruden corona-krisens påvirkning Grøn
af foreningsområdet og dermed også af ordningen, ses
der udfordringer med at fastholde medlemmer med
fritidspas i foreningslivet. Ordningen vurderes dog fortsat
relevant og nødvendig.

400

416

-

-

Ikke planlagt
politisk
forelæggelse

Status

Sag forventes
Igangsat
forelagt i november
2020

Gennemført

Farve

2020

2021

2022

2023
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Kommunale lokaler til
rådighed for byudvikling

Med henblik på fremme af borgerinddragelsen i
forbindelse med blandt andet byudviklingsprojekter
afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til brug for drift af faciliteter
et sted i byen

Indsatsen udvikles Ikke igangsat Følger tidsplan
i løbet af 2020 og
tænkes sammen
med midlertidighed
på
hospitalsgrunden

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Riddersalen engangstilskud samt pris- og
lønregulering

Der ydes et engangstilskud på 0,5 mio. kr. i 2019 som Der ikke planlagt
Gennemført
støtte til renovering af teaterbygningen. Herudover
politisk
ydes et varigt supplerende driftstilskud på 0,05 mio. kr. forelæggelse - dog
forelægges
teaterstrategi i
maj/juni 2020.

Følger tidsplan

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Tilgængelighedstiltag
på kulturområdet

Der er afsat 0,5 mio. kr. over en 2 årig periode med
henblik på en nærmere undersøgelse af
tilgængeligheden på en række frederiksbergske
kulturinstitutioner som grundlag for yderligere
forbedringstiltag, herunder eventuelt i form af
installering af teleslyngeanlæg

Orientering om det Igangsat
videre arbejde vil
efterfølgende blive
forelagt for Kulturog Fritidsudvalget
og Handicaprådet

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Mobilt teleanlæg

Se pkt. vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet

KFU

2. Udvidelse

B 2019 Forundersøgelse af
idrætshal på Rolighedsvej

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 med henblik på de
fortsatte forundersøgelser af mulighederne for
etablering af en idrætshal på Rolighedsvej

KFU

2. Udvidelse

B 2018 Facilitetsudvikling analyse af idrætshaller på
Frederiksberg

Grundet flere borgere på Frederiksberg og ventelister Maj/juni 2020.
til idrætsforeninger blev der i budget 2018 afsat midler
til at afdække mulighederne for at etablere nye
idrætsfaciliteter.

Status 3. FR

Farve

Udvikles i forbindelse med hospitalsgrunden

Grøn

Tilskuddet er udmøntet via budgetudmelding. Der
forventes aktuelt udfordringer i teaterets økonomi som
følge af corona-virus. Teaterets situation følges tæt. Der
arbejdes på en genopretningsplan.

Grøn

2020

2021

2022

2023

300

-

-

60

60

-

-

Revideret tidsplan Der arbejdes med en samlet plan for tilgængelighedstiltag Lysegrøn
på kulturområdet, og det forventes at blive gennemført i
2020.

250

250

Orientering om det Igangsat
videre arbejde vil
efterfølgende blive
forelagt for Kulturog Fritidsudvalget
og Handicaprådet

Revideret tidsplan Der arbejdes med at finde et teleslyngeanlæg som på
bedst mulig måde dækker de behov som brugerne giver
udtryk for. Forventningen er at det indkøbes i 2020.

Lysegrøn

200

Resultatet af
forundersøgelsen
vil indgå i senere
politiske
behandlinger, når
projektet skal
konkretiseres.

Igangsat

Følger tidsplan

Sager er forelagt som planlagt og der er i budget 20212025 afsat 120 mio. kr. til etablering af idrætshal ved
Rolighedsvej. Det videre arbejde med etablering af
idrætshal på Nordens Plads afventer en afklaring af plan
på specialskoleområdet hhv. en helhedsplan for det
samlede byområde. Restmidler forventes anvendt til
andre projekter på idrætsområdet og medtages i særskilt
sag.

Grøn

-

650

Igangsat

Følger tidsplan

Sager er forelagt som planlagt og der er i i budget 20212025 afsat 120 mio. kr. til etablering af idrætshal ved
Rolighedsvej. Det videre arbejde med etablering af
idrætshal på Nordens Plads afventer en afklaring af plan
på specialskoleområdet hhv. en helhedsplan for det
samlede byområde.

Grøn

900

-

Østergaard

-

-
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

KFU

2. Udvidelse

B 2017 Socialt udsattes
deltagelse i kulturlivet

Der igangsættes initiativer som formidler tilbud fra
kulturlivet til socialt udsatte.

Der er status på vej Gennemført
til KFU den 8/6.

KFU

3. Effektvisering

Ensartede vilkår for drift af
lokale- og idrætsfaciliteter

KFU

3. Effektvisering

KFU

Farve

Følger tidsplan

Der etableret to formidlingsnetværk under titlen
Grøn
"Kulturstilladset", som kobler kulturfagligheder med
sociale fagligheder i et tværfagligt netværk bestående af
relevante kulturaktører og målgruppekendere. Ved fælles
indsats støtter netværket op om, at udsatte borgere får
nye kulturvaner ved at introducere kulturliv og -oplevelser
for målgruppen - deraf titlen Kulturstilladset. Tovholderne
fra forvaltningen modtager løbende positive
tilbagemeldinger fra målgruppekenderne om, at borgerne
sætter stor pris initiativet og er taknemmelige for, at
kommunen tilbyder muligheden for at deltage i
kulturoplevelser uden omkostninger for den
enkelte/familien.
Oplevelserne, der formidles via netværket, er som
udgangspunkt samtlige kulturtilbud på Frederiksberg, men
finansiering af entré er begrænset til arrangementer, der
er støttet af Frederiksberg Kommune i en eller anden
grad; eksempelvis arrangementer i KU.BE eller på
Frederiksbergmuseerne, teaterforestillinger eller
puljestøttede arrangementer som Høstfesten, Kulturnatten
m.m.

På baggrund af en dialog med KB arbejdes der på at
Der forventes
Igangsat
indgå en aftale med KB så vidt muligt baseret på
politisk behandling
samme retningslinjer som i kommunens
i november 2020.
driftsoverenskomst med FIU og med ønske om, at KBs
anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på
anden måde bidrage til at nedbringe ventelister.

Følger tidsplan

Fohandlinger med KB er i gang. Forventet sag til KFU i
november 2020 om forhandlingsresultat.

Finansiering af
kammerkoncerter

Der er besluttet en alternativ finansiering af
kammerkoncerter.

Der er ikke planlagt Gennemført
politisk
forelæggelse.

Følger tidsplan

3. Effektvisering

Nedlæggelse af skøjtebanen i
Lindevangsparken

Skøjtebanen i Lindevangsparken nedlægges.

Der er ikke planlagt Gennemført
politisk
forelæggelse.

KFU

3. Effektvisering

KFU

2020

2021

2022

2023

120

120

Grøn

-

-900

-1.200

-1.500

Er udmøntet via driften. Supplerende finansiering er
hentet over Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Grøn

-100

-100

-100

-100

Følger tidsplan

Gennemført

Grøn

-510

-800

-800

-800

Samarbejde mellem Biblioteket Partierne er ligeledes enige om at øge samarbejdet
Status i september Igangsat
2020
og kulturinstitutioner
mellem Biblioteket Frederiksberg og øvrige
kulturinstitutioner – dette naturligvis med øje for, at den
enkelte kulturinstitution fortsat skal stå skarpt i
kulturlandskabet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der
skal konkretisere samarbejdspotentialerne, hvor der
skal tages hensyn til de opgaver, der arbejdes med i
’Fase 2’ og ’Bibliotek og Borgerservice’, således at
eventuelle ændringer i opgaver og ressourcer er
koordineret.

Forsinket

Arbejdsgruppen er forsinket pga. verserende coronaudfordringer på kultur- og fritidsinstitutionerne. Det skal
overvejes, om den forudsatte effektivisering kan
håndteres på anden vis i 2021.

Gul

-

-320

-320

-450

3. Effektvisering

Tilpasninger af tilskud på
kulturområdet

I budget 2020 er der indgået aftale om en tilpasninger i Der er ikke planlagt Igangsat
af tilskud på kulturområdet, og der iværksættes en
politisk
ligeledes en dialog med kulturaktørerne i
forelæggelse.
musikudvalget om, hvordan deres kompetencer og
ressourcer benyttes mere optimalt

Følger tidsplan

Dialog planlagt på det andet Musikudvalgsmøde i 2020.
Midlerne er fundet via KFU's puljer.

Grøn

-150

-200

-200

-200

KFU

3. Effektvisering

B 2019 Effektiv drift på
kulturområdet

Der indarbejdes en effektivisering i budgetterne for
hhv. Frederiksbergmuseerne og KU.BE

Der er ikke planlagt Gennemført
politisk
forelæggelse.

Følger tidsplan

Er udmøntet

Grøn

-215

-267

-306

-306

KFU

3. Effektvisering

B 2019 Midlertidig tilpasning af Der indarbejdes en midlertidig (1 årig) effektivisering i
digitaliseringsprocessen på
det afsatte beløb til digitalisering af den
museumsområdet
frederiksbergske kulturarv

Der er ikke planlagt Gennemført
politisk
forelæggelse.

Følger tidsplan

Er udmøntet

Grøn

-

-

-

-
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Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

KFU

3. Effektvisering

B 2019 Tværgående forslag
om styrkelse af
biblioteksvisionen og
Frederiksberg Kommunes
Borgerservice

Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen Afventer afklaring.
og Frederiksberg Kommunes Borgerservice

Ikke igangsat Revideret tidsplan Revideret forslag for borger og bibliotek blev vedtaget
Lysegrøn
med budget 2020, hvor det besluttedes, at der arbejdes
videre med scenarie, hvor Biblioteket Frederiksberg og
Borgerservicecenteret fortsætter som to selvstændige
organisatoriske enheder.
Det oprindelige forslag fra budgetforlig 2020 og
effektiviseringen er dermed udgået. Status på dette nye
forslag fremgår under separat projekt i
budgetforligsopfølgningen under MAG.
For 2023 skal der efterfølgende tages politisk beslutning
om den fulde effekt af det oprindelige forslag kan hentes.
Forvaltningen forelægger evaluering primo 2022, der kan
lægge til grund for den politiske beslutning om den
fremtidige model for organisering af og samarbejdet
mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder.

KFU

4. Anlæg

Fritids- og idrætsfaciliteter i
forbindelse med nyt CFBA

Kampsports og musiklokaler til foreningslivet på
Magneten.

Igangsat

Revideret tidsplan Skal ses i sammenhæng med projektet under
socialudvalget. Der er omplaceret budget vedr.
voldgiftssagen. Hovedprojektet afsluttes med regnskab
2020.

Lysegrøn

-800

KFU

4. Anlæg

Klubhus - FB

Tilskud vedr. FB klubhus

Igangsat

Revideret tidsplan Forventet udbetaling af beløbet ultimo 2020.

Lysegrøn

2.417

800

KFU

4. Anlæg

Kultur- og Musikskole

Partierne bag forliget har afsat penge til, at Kultur- og
Musikskolen kan bygges i 2023. Frem mod næste års
budgetforhandlinger afklares mulighederne for at
virkeliggøre projektet på konservatoriegrunden som
første prioritet, herunder om der kan rejses
supplerende ekstern finansiering. Der afsættes midler
til fundraising.

Igangsat

Revideret tidsplan Først bugdet i 2021

Lysegrøn

-

1.000

KFU

4. Anlæg

Lysprojekt Flintholm
Svømmehal

Etablering af lyskunstprojekt i facaden på Flintholm
Svømmehal. Afventer afklaring af facadesag.

Ikke igangsat Forsinket

KFU

4. Anlæg

Modernisering af Damsøbadet Modernisering og renovering af Damsøbadet

Igangsat

Revideret tidsplan Der udestår de sidste udbedringer, som muligvis strækker Lysegrøn
sig ind i 2021.

KFU

4. Anlæg

Motions-ø P.G. Ramms Allé

Motions-ø, der udføres i sammenhæng med projektet
på P.G. Ramms Allé

Igangsat

Revideret tidsplan Projektet afsluttes i 2020

Lysegrøn

100

KFU

4. Anlæg

Boldstien Generationernes
Bånd

Etablering af boldsti ifm. Generationernes by på Jens
Jessens Vej (Medfinansiering Puljen til åbne
idrætsanlæg + eget anlæg gen by)

Igangsat

Revideret tidsplan Forventes tidligst gennemført i 2021, budget overføres
derfor til 2021.

Lysegrøn

400

KFU

4. Anlæg

Midlertidige idrætsfaciliteter til
Hospitalsgrunden

Etablering af midlertidig facilitet på Hospitalsgrunden
(Medfinansiering Puljen til åbne idrætsanlæg)

Ikke igangsat forsinket

Gul

400

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Afventer håndtering af facade på svømmehallen og
overføres derfor til 2021.

Projektet forventes tidligst gennemført i 2021, hænger
sammen med planer for udvikling af Hospitalsgrunden,
derfor overføres budget til 2021.

Farve

Gul

2020

2021

-1.790

2022

-2.760

2023

-2.697

-2.697

2.000

3.000

1.286
11.986
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