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Spørgsmål:
På kommunens hjemmeside kan man læse om KFF´s arbejde med
handleplan for events. Hvad er status på de forskellige punkter
eksempelvis én indgang til eventrådgivning?
Svar:
Liv i byen har tre indsatsområder; Rådgivning, Koordinering og
Prioritering og finansiering.
Rådgivning: Som det fremgår af handleplanen har det været ønsket at
få skabt én indgang til kommunen igennem et eventrådgivningsnetværk, der skal koordinere og opdyrke synergier mellem de
eksisterende rådgivningstilbud. Målet er at eventmagere får en samlet
sammenhængende rådgivning, uanset hvor de henvender sig i
kommunen.
Status: KFF er denne ene indgang. I forbindelse med den elektroniske
festival Distortion er det koordinerede samarbejde med én indgang
100 procent efterlevet. Der har været afholdt møde, hvor alle
myndigheder og samarbejdspartnere har været repræsenteret før
afviklingen af eventen. Der gives løbende rådgivning og hjælp til
udarbejdelse af ansøgninger, budgetter samt hjælp til indhentelse af
tilladelser mv. fra eventteamet i FritidKBH, til alle de øvrige
ansøgere.
Der er samarbejde med TMF om større events, så der tidligere kan
tages højde for, at ansøgerne til større idrætsevents mv., har
budgetlagt de eventuelle merudgifter der kan være i forhold til
renhold, afspærringer, trafikomlægninger mv. TMF har udarbejdet en
tjekliste til KFF og fungerer som KFF´s sparringspartner ved
gennemgang af budgetter til større events.
Der er endvidere et tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen
(Woco) omkring de store internationale idrætsevents, som forelægges
KFU årligt via Wocos eventkatalog.
Koordinering: Et af målene er, at der skal være en bredde i antallet af
større og mindre events, der afspejler mangfoldigheden blandt byens
borgere, årets gang i hovedstaden og skaber liv og farve i København.
Det kan imidlertid give svære vilkår for koordinering og for at skabe
bedre synlighed for de enkelte tilbud.
Status:
FritidKBH har udarbejdet en ”Kommunikationspakke” med links og
oplysninger om alle former for skiltning/PR.
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FritidKBH har indgået et samarbejde med International House og
Sekretariatet omkring en event-/festivalkalender med henblik på at få
et samlet overblik over datoer for de enkelte begivenheder. Dette for
at give borgerne en oversigt over hvad KFF støtter, samt overblik over
om der sker et stort sammenfald af begivenheder, inden for de samme
perioder af året.
Der er ligeledes indgået en aftale med TMF om at forvaltningen
tilsender beslutningsprotokoller fra KFU møderne, når det er truffet
beslutning i udvalget om støtte til events og festivaler. Dette med
henblik på at give TMF en løbende overblik, over hvad der kan
komme af ansøgninger til bl.a. tilladelser til brug af byen rum mv.
Prioritering og finansiering: Det fremgår af handleplanen at events i
København skal være københavnerevents og ikke blot events, der
tilfældigvis sker i København. Det gælder både de events vi udvikler i
København og dem vi trækker til byen. Dette sker gennem en tydelig
prioritering af events, og ved at sikre at der fra ansøgernes side er en
ambition om, at give noget tilbage til København og regionen. Ved at
afsætte en pulje til formålet (eventpuljen) er det ønsket, at der sker en
udvikling og internationalisering af Københavns eksisterende
tilbagevende events, samt at det gøres lettere at tiltrække
internationale events til byen, da finansieringen kan fastlægges
tidligere.
Status:
Eventvurderingsmodellen anvendes i forbindelse med store
internationale idrætsbegivenheder. KFF har sendt forslag til
opdateringer til TMF og den reviderede model vil blive anvendt, så
snart den er vedtaget. Det er indarbejdet i aftaler og indstillinger, at
der skal medtænkes side- events og aktiviteter for byens borgere.
Der er afleveret budgetnotater for etablering af en eventpulje- til store
internationale idrætsbegivenheder og en festivalpulje til festivaler og
mindre enkeltstående kulturbegivenheder, med henblik på at kunne
adskille de store events fra mindre. Det foreslås i notaterne, at der
afsættes en buffer med henblik på at kunne imødekomme de
fremtidige ansøgninger, som hidtil er støttet med udvalgets frie midler
hen over året. Det forventes herefter at kunne bidrage til at
forvaltningen og KFU får et bedre overblik, og det herved bliver
nemmere at prioritere blandt de enkelte begivenheder.
Venlig hilsen
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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