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KFU’s effektiviseringsforslag 2019-22
Vi har følgende kommentarer til udvalgte punkter af KFF’s samlede
katalog. Vi vil gerne indlede med generelle bemærkninger om nogle
særlige forhold i vores bydel Kongens Enghave (i det følge kaldet
Sydhavnen), som udmøntningen bør tage hensyn til.
Befolkningstallet i vores bydel er stærkt voksende – siden 2005 har
tilvæksten næsten været på 10.000 indbyggere. Væksten igennem de
sidste 5 år (2012 - 2017) har i Vesterbro/Kgs Enghave bydel ligget på
16,22 %, og denne skyldes primært nybyggeri på Sluseholmen,
Teglholmen og Frederiks Brygge, altså i Kgs. Enghave. Resten af
København er vokset med 10,05%. Ifølge København Kommunes
egen prognose vil befolkningsforøgelsen i de næste 5 år ligge på 16,56
%, igen primært forårsaget af nybyggeri på Sluseholmen, Teglholmen
og Frederiks Brygge. Prognosen for befolkningsvæksten i det øvrige
København minus Vesterbro/Kgs Enghave bydel er 7,07 %.
Endvidere er der i den gamle del af vores bydel sammenlignet med det
øvrige København en betydeligt større andel af beboere med kort
skolegang og uddannelse, borgere med lav indkomst, og folk med
udenlandsk baggrund og de dermed forbunde sproglige og
uddannelsesmæssige problemer.
Vi er opmærksomme på at nedskæringerne er pålagt kommunen af
regeringen, og vi mener overordnet set, at fremgangsmåden med at
investere i bedre digitalisering og organisation er en god måde at
reducere udgifterne på. Men den skal bruges med stor omtanke for at
undgå utilsigtede effekter.
Pkt. 2: Øget skærmbetjening i Borgerservice
Digitalisering intensiveres, så der bliver mere selvbetjening og øget
brug af borgerservicebokse. Personale anbringes centralt i
Borgerservice Nyropsgade. Vi anser det for vigtigt at borgere stadig
kan vælge en ansigt til ansigt betjening.
Pkt. 4: Prispolitikken for svømmehaller:
Vi synes det er fint at tilskynde børn og voksne til at bruge
svømmehaller og idrætsanlæg på tidspunkter, hvor faciliteterne ikke
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bruges meget. Som det foreslås, kan det gøres ved at regulere priserne
sådan at det bliver dyrere på nogle tidspunkter og billigere på andre.
Men samlet set bør taksterne ikke stige, som det er foreslået.
I den gamle del af Sydhavnen er sundhedstilstanden blandt mange
borgere ikke god. Det er et stort problem med et stigende antal
mennesker der er overvægtige og i dårlig form, både blandt børn og
voksne. Derfor bør det være nemt og billigt at bruge svømmehaller og
idrætsfaciliteter. Prisen for en billet eller et klippekort til
svømmehallen betyder meget for mennesker med lave indkomster, og
derfor mener vi, at en forhøjelse af prisen på nogle tidspunkter bør
føre til en betragtelig nedsættelse på andre tidspunkter, så det samlet
ender i et 0. Måske kunne det endda være gratis på nogle tidspunkter?
Den primære gevinst vil dermed ikke være øgede indtægter, men
forhåbentlig en bedre folkesundhed og bedre fritidstilbud til børn. Selv
om det ikke er det, der lægges op til med høringen, kunne der godt
tænkes i andre baner end de økonomiske, især når det tilmed
understøtter målsætninger i andre af kommunens forvaltninger om en
forbedret folkesundhed.
Det skal bemærkes, at der er steder i Danmark, hvor man har positive
erfaringer med stor tilstrømning til svømmehallen, når den er billig
eller gratis. F.eks. er det gratis for alle over 60 år at bruge Hernings
svømmehal om onsdagen.
Pkt. 7: Fastfrysning af tilskud.
En såkaldt ’fastfrysning’ af tilskuddet er reelt en 1% reduktion. I en
bydel, som vokser mere end dobbelt så hurtigt som resten af
København, er det ikke en opretholdelse af status quo, men en kraftig
reduktion af støtten i en periode, hvor der netop er brug for en ekstra
indsats for at sikre et lokalt forankret kultur- og fritidstilbud, som vil
give disse nye kvarterer en mulighed for at skabe deres egen identitet.
Mange af de nytilflyttede familier er børnefamilier, som har brug for
et rigt fritids- og kulturtilbud, og det er der i øjeblikket ikke kapacitet
til at tilbyde.
Dette har medført at institutionerne allerede har været nødt til at
effektivisere så meget de kan, og da efterspørgslen har været stigende
er ressourcerne blevet udnyttet til det yderste. En fortsat stigning i
efterspørgslen, som må forventes med den store befolkningstilvækst,
vil medføre et tab af kvalitet, hvilket ikke alene skaber utilfredshed
hos brugerne, men også påvirker de hårdt arbejdende ansattes mentale
arbejdsmiljø i en negativ retning.
I Sydhavnen bliver følgende institutioner ramt: GAM3 Street Mekka,
Karens Minde Kulturhus, Sydhavn Teater, Børnekulturstedet Karens
Minde.
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Pkt. 8: Mellemkommunal refusion på
voksenundervisningsområdet
Det virker umiddelbart uhensigtsmæssigt at skære i de penge som
Københavns Kommune tjener på deres nyskabende aktiviteter, som
tiltrækker betalende borgere fra andre kommuner. Citat fra KK’s
oplæg ”Overskuddet indgår i omfordelingen på
voksenundervisningsområdet, og sætter aftenskolerne i stand til at
igangsætte flere aktiviteter som fx sprog- eller musikundervisning,
madlavningskurser, bevægelse og afspænding og læsekredse.”
Disse aktiviteter tiltrækker med andre ord nye betalende kunder og
hvis der reduceres i disse aktiviteter må man forvente at indtjeningen i
de kommende år formindskes og at besparelse derfor er illusorisk.
Derudover dækker beløbet også ”tilskud til særlige målgrupper som
pensionister, efterlønnere og arbejdsløse, udgifter relateret til
deltageres handicap og aftenskolernes udviklingspulje.”
Med andre ord rammer denne besparelse de svageste og mest
trængende i samfundet. og det kan forventes at det medfører ekstra
udgifter på andre poster, som f. eks. det sociale regnskab som følge af
et reduceret konstruktivt tilbud til denne befolkningsgruppe. I den
store sammenhæng vil besparelsen helt eller delvis forsvinde.
Pkt. 9: Bedre samdrift og madfællesskaber i kulturinstitutioner
Anlægsinvestering ca. 16 mio. i bedre kapacitetsudnyttelse i køkkener
og caféer, udvikling af aktiviteter i off-peak-tidsrum,
kompetenceudvikling mm. Der peges på områderne Valby og
Amager. Vi finder vigtigt at fokusere meget på målsætningen om en
sund og nærende kost, meget gerne økologisk.
Pkt. 10: Bibliotekerne
Vores bibliotek i Sydhavnen har allerede i 2016-18 været igennem en
række besparelser, hvor den betjente åbningstid blev nedskåret fra 32
timer/ugen til 18 timer/ugen. Biblioteket er også allerede i flere
omgange blevet underlagt en ’klynge’, som bliver forøget hyppigt –
først med Vesterbro, så kom Valby til og nu også Vanløse. Vi har
svært ved at forestille og, at der yderligere gevinster at hente ad denne
vej.
Ved høringen i 2015 anførte vi, at ”en beskæring af den betjente
åbningstid fra 32 ugentlige timer til 18, [er] til skade for borgere med
ringe skolekundskaber og uddannelse, en befolkningsgruppe der hos
os er større end i andre områder af København”. Borgere med
udenlandsk baggrund, og de sprogproblemer og manglende traditioner
for uddannelse, dette indebærer er en del af denne befolkningsgruppe.
Allerede i 2015 hed det at nedgangen i den betjente åbningstid skulle
kompenseres gennem øget digitalisering og selvbetjening. Når
effektiviseringsplanen for 2019-22 nu lægger op til at der skal
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nedlægges yderligere 17-22 heltidsstillinger på bibliotekerne i
København, stiller vi os tvivlende på, at der kan opnås flere
besparelser i vores område uden en alvorlig forringelse af
serviceniveauet på biblioteket.
Indførelsen af ”slagkraftige kulturaktiviteter” kan lyde besnærende,
men vi er bekymrede for, at det vil ske på bekostning af lokalt
forankrede kulturaktiviteter.
Øgede investeringer i børnebiblioteker ser vi som en rigtig god
satsning. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det stærkt stigende
befolkningstal i Sydhavnen i vid udstrækning udgøres af unge
familier, og det medfører et stigende behov for en udbygning af
børnebiblioteket. Et stigende udlån på biblioteket afspejler også dette
forhold. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at en centralisering
kan skabe problemer med tilgængeligheden, når afstanden til
biblioteket øges og trafikale forhold skaber barrierer.

Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand, Kgs. Enghave Lokaludvalga
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