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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 11. juni 2010 af Ayfer
Baykal vedrørende sommerlukning af svømmehaller, lukning af
Fælledbadet og forhold for personale i badeanstalter der skal lukke.
Spørgsmål 1
I budgetbidraget fra KFF beregnes besparelsen for at sommerferielukke en række svømmehaller til 500.000 kr. Hvilke beregninger ligger til
grund for dette tal?
KFF har som et sommerferietiltag tilbudt børnebilletter til svømmehallerne til 5 kroner. Kan forvaltningen forklare de forventede indtægter på baggrund af dette tilbud og samtidig redegøre for hvilke overvejelser, der ligger bag at sænke billetpriserne og samtidig periodelukke
flere svømmehaller?
Svar
Emdrup Bad, Sundby Bad, Hillerødgade Bad & Hal, Vesterbro Motion og Svømmehal, Frankrigsgade Svømmehal og Øbrohallen holder
”på skift” sommerferielukket. Den beregnede besparelse fremkommer
ved at forlænge lukkeperioderne i de nævnte haller.
At sænke prisen på børnebilletterne i ferierne har ingen sammenhæng
med besparelserne ved at periodelukke svømmehallerne.
Tidligere blev der lavet ”skolekort”, hvor prisen var reduceret i skoleferien. Da dette var besværligt for både brugere og administration,
blev det besluttet at erstatte ordningen med børnebilletter.
Spørgsmål 2
Jeg vil gerne bede om beregning på, hvad det vil koste at lukke Fælledbadet. Lukningen vil jo kræve en del nedrivnings- og byggearbejde.
Svar
Det er endnu ikke afklaret om Fælledbadet eller dele heraf kan anvendes til andet formål. En eventuel nedrivning er derfor ikke prissat.
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Spørgsmål 3
Lukningen af Fælledbadet og Sjællandsgadebadet har konsekvenser
for en række medarbejdere. I den forbindelse vil jeg gerne bede om
svar på følgende:
1. Hvor mange medarbejdere vil blive opsagt?
2. Hvor mange medarbejdere vil blive omplaceret - og til hvilke jobs?
3. Hvordan bliver processen omkring dette? Hvornår og hvordan bliver medarbejderne informeret om den nye situation? Er der nogen
former for aftrædelsesordning for opsagte medarbejdere?
Svar
Ad 1.
Følgende antal medarbejdere forventes afskediget:

Sjællandsgade
Bad
Fælledbadet

månedslønnede
7

timelønnede
22

1

14

De månedslønnede medarbejdere er meddelt, at forvaltningen påtænker at afskedige dem. De timelønnede medarbejdere er ikke dækket af
funktionærlovens beskyttelse og kan derfor opsiges med dags varsel.
De er således ikke varslet opsagt endnu.

Ad. 2.
HSU har d. 12. februar 2010 aftalt principper for afskedigelser i Kultur- og Fritidsforvaltningen som følge af besparelser. (vedlægges som
bilag). Disse principper følges i afskedigelsesprocessen ved Sjællandsgade Bad og Fælledbadet.
Af disse principper fremgår bl.a., at samtlige ledige stillinger af mere
end 6 måneders varighed slås op internt i forvaltningen først. Dette
sker med henblik på omplacering af fastansatte medarbejdere, der enten er sagt op eller risikerer at blive det inden for kort tid.
HR-afdelingen afsøger også mulighederne for omplacering til andre
dele af kommunen, men dette forudsætter at den enkelte medarbejder
fremsender et CV, som HR-afdelingen kan videreformidle til de øvrige forvaltninger. Dette opfordres medarbejderne til i det personlige
brev om påtænkt afsked, som de har modtaget.
De berørte medarbejdere er ufaglærte og vil derfor formentlig kunne
komme i betragtning til stillinger som teknisk servicemedarbejder og
specialarbejder.
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Ad. 3.
Hvordan bliver processen omkring dette?
De månedslønnede medarbejdere er nu varslet opsagt. De har herefter
jf. forvaltningsloven 14 dages høringsfrist til at komme med indsigelser til den påtænkte afskedigelse. Herefter vil den evt. endelige afsked
ske med udgangen af juni 2010.
Såfremt Borgerrepræsentationen d. 7. oktober 2010 vedtager KFU´s
indstilling om nedlæggelse af Sjællandsgade Bad, bliver badet lukket
for offentlig adgang pr. 1. november 2010 og nedlægges endeligt pr.
31. december 2010.
Hvornår og hvordan bliver medarbejderne informeret om den nye situation?
Der har været afholdt et informationsmøde for det faste personale ved
Sjællandsgade Bad d. 19. maj 2010, hvor HR-afdelingen orienterede
om processen omkring afskedigelserne. Der er udsendt brev om påtænkt afsked til de månedslønnede medarbejdere hhv. 3. juni og d. 10.
juni 2010. Alle afskedigelserne sker under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen d. 7. oktober 2010 vedtager KFU´s indstilling om
nedlæggelse af Sjællandsgade Bad og Fælledbadet.
Er der nogen former for aftrædelsesordning for opsagte medarbejdere?
Der er ikke på nuværende tidspunkt taget initiativ til aftale om aftrædelsesordninger. Der vil i givet fald være tale om individuelle løsninger, der vil blive forhandlet med den forhandlingsberettigede organisation.
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