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Høringssvar vedr. nye bevillingsmodeller på fritidsområdet 

 
 
Høringssvaret vedr. nye bevillingsmodeller på fritidsområdet er givet på 
baggrund af de hidtidige planer om ny klynge- og netværksstruktur, hvis 
disse ændres, som følge af de mange indsigelser, vil lokaludvalget eventuelt 
have ændrede kommentarer til planerne. 
 
Vesterbro lokaludvalg har flere kritikpunkter af kommunens nye 
bevillingsmodel for fritidsområdet, som vækker bekymring for de fremtidige 
fritidstilbud for børn og unge på Vesterbro og kvaliteten af disse.  
Det gælder først og fremmest for fritidsklubberne for de større børn og for 
ungdomsklubberne. Den tekniske gennemgang fremstår da også i set i lyset 
af de hidtidige planer om ny klynge- og netværksstruktur på fritidsområdet 
som mangelfuld med en vis karakter af en uigennemtænkt spareøvelse. 
 
I det følgende vil Vesterbro Lokaludvalg derfor pege på vores kritikpunkter 
og bekymringer om kommunens planer. 
 
 
1. Fritidsklub området på Vesterbro vil opleve væsentligt større 
økonomiske forringelser end forvaltningen forestiller sig i sin model 
 
Forvaltningen hævder i sit notat at klubberne på Vesterbro ’kun’ vil opleve 
en nedskæring på 192.135 eller hvad der svarer til 1,56 % i forhold til i dag. 
Realiteten er imidlertid, at det nye fritidscenter på Vesterbro vil have langt 
færre midler til rådighed for det fritidspædagogiske arbejde end tilfældet er 
for bydelens selvejende fritidsklubber i dag.  
 
Den nye bevillingsmodel kan således ikke ses uafhængigt af kommunens 
planer om at nedlægge de eksisterende selvejende klubber og i stedet at 
oprette en enkelt samlet institution/fritidscenter. Denne nedlæggelse og 
overgang fra flere selvejende institutioner til en enkeltenhedsinstitution vil 
således få som en af sine mange uheldige konsekvenser at det i realiteten 
ikke længere bliver muligt – i det omfang som er tilfældet i dag – at generere 
egne indtægter og generere fundraising til nye projekter til gavn for 
Vesterbros børn og unge.  
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Resultatet bliver en væsentlig forringelse af kvaliteten af det 
fritidspædagogiske arbejde for de større børn og unge på Vesterbro. Det vil 
givetvis føre til, at færre børn og unge vil benytte sig af bydelens tilbud og 
det sparer Børne- og Ungeforvaltningen givetvis penge på i deres budget, 
men det vil på sigt blot føre til større udgifter og større udfordringer for 
andre dele af Københavns Kommune – eksempelvis i forhold til den 
socialfaglige og kriminalpræventive indsats. 
 
 
2. Ungdomsklubberne vil blive væsentlig forringet økonomisk og 
kvalitetsmæssigt 
 
Vesterbro har igennem mange år haft ungdomsklubaktiviteter for de store 
over 13 år på et meget højt niveau i regi af de selvejende institutioner 
Vesterbro Ungdomsgård, Settlementet og Teaterbutikken. Tilbuddene er af 
langt højere kvalitet end hvad man finder i mange andre bydele i København 
og derfor i de også populære og har stor appel til unge på Vesterbro.  
 
Væsentligt flere unge på Vesterbro benytter sig af klubberne end i andre dele 
af København. Imidlertid vil ungdomsklubber også komme til at opleve 
væsentlige økonomiske og kvalitetsmæssige forringelser som følge af 
overgangen fra at være selvejende til i stedet at blive omdannet til en del af 
en enkelt samlet institution/fritidscenter under de nye bevillingsmodeller, da 
det fremover ikke længere bliver muligt – i det omfang som er tilfældet i dag 
– at generere egne indtægter og generere fundraising til nye projekter til 
gavn for Vesterbros børn og unge. 
 
Kvaliteten af Vesterbros klubtilbud vil falde, færre unge af samme årsag 
benytte sig af dem og det er tvivlsom om der kan opretholdes 
aftenklubaktiviteter i det omfang og på det niveau, der kendetegner 
Vesterbro i dag. De forringelser af ungdomsklubberne, der er en uundgåelig 
konsekvens af kommunens planer for en omdannelse af klubberne fra at 
være selvejende til i stedet at være en enkelt samlet institution/fritidscenter, 
vil således på sigt blot føre til større udgifter og større udfordringer for andre 
dele af Københavns Kommune – eksempelvis i forhold til den socialfaglige 
og kriminalpræventive indsats. 
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