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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Att: Planlægningschef Mads Kamp Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidspolitik 2011-13 

Med mail af 9. juni 2011 fremsender Københavns Kommune, Kultur- 
og Fritidsforvaltningen, udkast til ”Københavns Kommunes Kultur- 
og Fritidspolitik 2011 – 2013” i høring.  
 
Østerbro Lokaludvalg ser udkast til ”Københavns Kommunes Kultur- 
og Fritidspolitik 2011 – 2013” som et papir, der rummer mange 
positive målsætninger. Vi ser frem til et tillidsfuldt samarbejde om 
udmøntningen af intentionerne. 
 
Østerbro Lokaludvalg har dog en række bemærkninger: 
 
1. Det er med undren, at vi konstaterer, at lokaludvalgene 

overhovedet ikke er nævnt i papiret. Dette især set i lyset af, at 
lokaludvalgene tilsammen råder over en betragtelig økonomi til de 
omtalte formål. Det fremgår således på ingen måde, hvilke roller 
Københavns Kommune forestiller sig, at lokaludvalgene skal 
spille i udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken. 

 
2. Det er på denne baggrund naturligt at skitsere, hvorledes Østerbro 

Lokaludvalg ser sin rolle i relation til punkterne i udkastet til 
kultur- og fritidspolitik for Københavns Kommune. Her skal det 
først understreges, at Østerbro Lokaludvalg ser sig som en aktiv 
medspiller i sammenhæng med både nye anlæg og nye lokale og 
bydækkende aktiviteter. Det forudsættes i den forbindelse, at 
initiativer hertil kan komme fra såvel Københavns Kommune som 
Lokaludvalget. Det er væsentligt at pointere, at lokaludvalgenes 
forpligtelse til borgerdialog vil indebære en kvalificering af 
ethvert nyt initiativ. Østerbro Lokaludvalg lægger desuden vægt 
på, at der i implementeringen skabes balance mellem 
foreningsaktiviteter, andre aktører samt frivillige. 
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3. I forbindelse med den kommende revision af bydelsplanen for 
Østerbro, vil vi bl.a. prioritere potentialerne i Nordhavn og på 
Gasværksgrunden, hvor der bør indtænkes kultur- og fritids-
faciliteter samt – aktiviteter. Vi lægger i høj grad vægt på at 
fremme aktiviteter, der skaber ramme for liv i relation til vandet. 
Aktiviteterne skal rette sig mod alle aldersgrupper, herunder 
seniorer.  

 
4. Østerbro Lokaludvalg har vanskeligt ved at forholde sig til især 

punkterne 4, 5 og 6 i politikpapiret, idet indholdet fremstår meget 
ukonkret. Derfor vil vi allerede her nævne en række initiativer, 
som Lokaludvalget vil prioritere i de kommende år, og som ikke 
lader sig realisere uden et godt samarbejde med Københavns 
Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg: a) Etableringen af 
Aktivitetshal for 12 – 17 årige i Nordhavn, b) Rymarkskvarteret 
bør tilgodeses med f.eks. en mindre, fleksibel idrætsfacilitet – især 
fordi planen om placering af skøjtehallen blev ændret, c) 
Etablering af nyt kulturhus i det nordlige Østerbro samt d) Sikring 
af at Pakhus 11 kan fortsætte og gerne udvide sine aktiviteter – 
også til glæde for Indre By. Udover Københavns Kommune 
kræver disse projekter flere samarbejdspartnere. Østerbro 
Lokaludvalg har forudsætninger for at formidle samarbejde lokalt 
og medvirker gerne hertil.  

 
 
Endelig vurderer vi, at det vil understøtte det fremtidige samarbejde, 
hvis Østerbro Lokaludvalg kunne få udpeget en kontaktperson i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi forestiller os en person, som vi kan 
kontakte, når spørgsmål/uklarheder opstår, og som kunne være os 
behjælpelige med formidling af kontakter til de rette personer i 
Forvaltningen. Endvidere ville det være ønskeligt, at vedkommende 
en gang om året deltog i ét af møderne i Østerbro Lokaludvalgs 
Fagudvalg for Kultur og Fritid.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving                         Inger-Marie Dyrholm  
Ff. Østerbro Lokaludvalg           Ff. Fagudvalget for Kultur og Fritid 


