
 
   

 
 
 
 
 
Kære Kashif Ahmad 
 
Tak for din henvendelse af d. 24/5 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. tidligere budgetno-
tater om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. 
 
Spørgsmål 
Jeg vil bede forvaltningen om at lave et overblik over tidligere udarbej-
dede budgetnotatet vedr. diskrimination i nattelivet fra 2016 og frem 
både ifm. Budgetforhandlinger og overførelsessager. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Der har siden 2016 været tre budgetnotater vedr. bekæmpelse af diskri-
mination i nattelivet. 
 
Til Budget 2016 udarbejdede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen budgetnotatet ”BI37 – Bedre integration i København”. Du kan finde 
budgetnotatet her (indsatsen fremgår af side 3): https://okonomiporta-
len.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-
root/BI37%20Bedre%20integration%20i%20K%C3%B8benhavn_0.pdf 
 
En af delindsatserne var en indsats mod diskrimination i nattelivet, den 
del af budgetnotatet endte dog ikke med at indgå i den endelige bud-
getaftale. 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget valgte dog selv at afsætte 0,5 
mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til initiativet ”Et trygt natteliv”, som 
indgik i ”Handleplan for bekæmpelse af diskrimination”. Handleplanen 
blev godkendt af udvalget d. 8. februar 2016. Du kan finde indstillingen 
her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Besk%C3%A6ftigel-
ses-%20og%20Integrationsudvalget/m%C3%B8de-08022016/refe-
rat/punkt-5. 
 
Derudover udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen ”KF58 – Natte-
livspakke” til Budget 2020-forhandlingerne, hvor der nævnes en natte-
livsuddannelse for frontpersonalet i nattelivet. Uddannelsen skulle 
klæde frontpersonalet på til at: ”[…] håndtere såvel diskriminerende og 
grænseoverskridende adfærd.” Budgetnotatet indgik ikke i den ende-
lige aftale om Budget 2020. Du kan finde budgetnotatet her: 

31-05-2022 

Sagsnummer I F2 
2022 - 8272 
 
Dokumentnummer i F2 
1435819 
 
Sagsnummer i eDoc 
2022-0171469 
 
 

Direktionen 
 
Bernstorffsgade 17 
1577 København V 
 
Telefon  
3366 3366 
 
www.kk.dk  

Direktionen 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
  

Til 
Kashif Ahmad, MB 
 
E-mail: Kashif.Ahmad@kk.dk 

http://www.kk.dk/


 

  2/2 

 
 

https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiporta-
len.kkintra.kk.dk/files/media-root/KF58%20Nattelivspakke.pdf. 
 
Endelig udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen også ”KF34 - Re-
staurations- og nattelivsplan 2021” til Budget 2021, hvori der indgik et 
forslag om ”Certificering af serveringssteder”, (3.b). Forslaget indgik 
ikke i den endelige aftale om Budget 2021. Du kan finde budgetnotatet 
her: https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiporta-
len.kkintra.kk.dk/files/media-root/KF034R~1_0.PDF. 
 
Hvis du har opklarende eller yderligere spørgsmål, er du velkommen til 
at vende tilbage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Becker Andersen 
Kst. administrerende direktør 


