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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 22. februar 2010 af
Morten Kabell vedrørende nedlæggelse af puljer
Spørgsmål
Hvilke kulturelle, sociale, integrationsmæssige, byudviklings- eller andre puljer, som tidligere har kunnet søges af foreninger, enkeltpersoner, institutioner m.m., er lukket ned i forbindelse
med eller efter etableringen af lokaludvalg i Københavns Kommune?
Og hvilke beløb har disse puljer lydt på? Er pengene sparet eller overflyttet til andet, eventuelt lignende aktivitetsområde?
Der ønskes en detaljeret oversigt, herunder en henvisning til, hvor beslutningen er truffet - forvaltning, udvalg eller Borgerrepræsentationen.
Samtidig ønskes for hver pulje oplyst, hvor store administrationsudgifter, forvaltningen har sparet eller har kunnet omprioritere i forbindelse med lukningen af puljen.
For god ordens skyld skal jeg sige, at tidsperspektivet er tilbage fra
2007, altså ikke siden etableringen af Valby LU.
Svar
Der er ikke blevet lukket puljer ned på Kultur- og Fritidsudvalgets
område i anledning af etableringen af lokaludvalg. Der er imidlertid i
løbet af de seneste år foretaget en række omlægninger af puljer.
Borgerrepræsentationen besluttede den 25. oktober 2007 at nedlægge
Kulturfonden og i stedet oprette et Scenekunstudvalg. Kulturfondens
midler forblev på de områder som Kulturfonden hidtil havde varetaget. Langt hovedparten af midlerne blev overført til Scenekunstudvalget. Fordelingen af midlerne fremgår af indstillingen til Borgerrepræsentationen, som kan ses her:
http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%c3%a6sentationen/25-102007%2017.30.00/Dagsorden/26-102007%2009.07.19/9AA324AC3E86F3F1C125738000271F5E.htm
Kultur- og Fritidsudvalget nedlagde den 22. januar 2009 Puljen til radio- og tvprojekter. De afsatte midler (0,3 mio. kr.) blev reserveret til
lokalradio- og tvprojekter i fremtiden. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning kan ses her:
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http://www.kk.dk/eDoc/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/22-012009%2016.00.00/Referat/23-01-2009%2012.38.03/4302580.PDF
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. februar 2009 en omlægning af kulturpuljerne, hvilket betød at Projektpuljen blev nedlagt fra
1. marts 2009 og Puljen til kunst- og kulturprojekter blev nedlagt fra
1. januar 2010. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning kan ses her:
http://www.kk.dk/eDoc/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget/26-022009%2016.00.00/Referat/27-02-2009%2011.48.37/4378450.PDF
Udvalget besluttede i den forbindelse, at midlerne fra Projektpuljen,
Puljen til kunst- og kulturprojekter samt Puljen til radio- og tvprojekter, i alt 4,67 mio. kr., i stedet fordeles til
•
•
•
•

Scenekunstudvalget og Billedkunstudvalget - 0,95 mio. kr.
børnekultur på børnekulturstederne - 1,417 mio. kr
projektmidler som Kultur- og Fritidsudvalget kan disponere
over - 2 mio. kr.
lokalradio- og tvprojekter - 0,3 mio. kr.

Indstillingen om omlægning af kulturpuljerne indeholdt et afsnit om,
at der fra 1. januar 2009 er oprettet lokaludvalg i hele byen, og at lokaludvalgene har betydelige projektmidler til fremme af aktiviteter indenfor kultur, demokrati og netværk.
I forlængelse heraf fik kultur- og fritidsborgmesteren en række henvendelser fra blandt andet lokaludvalgene i Amager Øst og Vest som
blandt andet undrede sig over puljernes nedlæggelse og præciserede,
at lokaludvalgene ikke skal overtage forvaltningens forpligtelser i forhold til projekttilskud via deres puljemidler. I svarene til lokaludvalgene præciserede og uddybede kultur- og fritidsborgmesteren Kulturog Fritidsudvalget beslutning og understregede blandt andet, at der er
tale om en omlægning af midler, så de to fagudvalg som Borgerrepræsentationen har oprettet til formålet får mulighed for samlet at prioritere over midlerne til den professionelle kultur. Kultur- og fritidsborgmesteren beklagede endvidere, at oprettelsen af lokaludvalgene er
nævnt i indstillingen, da det tilsyneladende gav det indtryk, at forvaltningen forventer, at lokaludvalgene overtager projekterne, hvilket ikke
var hensigten.
Der er ikke gennemført effektiviseringer som følge af omlægningen af
puljer. Betjening af fagudvalg er mere tidskrævende end behandling af
ansøgninger i Kultur- og Fritidsudvalget, men behandling i fagudvalg
anses på én gang for både professionel og demokratisk.

Venlig hilsen

Side 3 af 3

Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde

