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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 2. juli 2014 af JensKristian Lütken vedrørende Folkets Hus, set i lyset af beslutning i
Borgerrepræsentationen af 27. februar 2014 om støtte til Folkets
Hus

Spørgsmål 1
Er driften og aktiviteterne i Folkets Hus tilbage til udgangspunktet
efter renoveringen i huset i 2012? Hvilke aktiviteter indebærer dette i
givet fald?

Svar
Baggrunden for bevillingen af tilskuddet til Folkets Hus var, at
flertallet af aktivister og brugere havde trukket sig fra huset i
erkendelse af, at det var en utaknemmelig opgave for frivillige at sikre
overholdelse af aftalen med kommunen om husordenen i huset.
Umiddelbart efter ansættelsen gik husets 3 medarbejdere i gang med
at ombygge huset og forsøge at inddrage nye og gamle brugere og
aktivister i istandsættelsen og aktiviteterne i huset.
Driften og aktiviteterne er endnu ikke tilbage til udgangspunktet efter
renoveringen i 2012. De ansatte arbejder på at involvere lokale kræfter
og initiere aktiviteter, men skal samtidig give plads til, at de frivillige
føler sig som en del af beslutningerne og processerne omkring huset.
Der arbejdes med at få aktivistgrupperne op at stå igen, så der kan
laves vagtplaner.
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Status er, at huset er ved at være færdigindrettet. De første
caféarrangementer har været afholdt, og caféen har haft åbent i enkelte
dage de seneste 2 uger. Den holder ferielukket over sommeren og
starter rigtigt op efter sommerferien.
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På 2. sal holder de af bydelens unge, der normalt hænger ud på gaden
til. Rummet er ombygget og indrettet i samarbejde med de unge. De
ser mest fjernsyn og snakker, men har i samarbejde med de ansatte
bl.a. arrangeret fodboldkampe på Blågårds Plads.
Sportsrummet på 3. sal er ved at komme i gang. Der afholdes en del
aktiviteter og kurser, herunder tai chi og afrikansk trommedans og
lokalet bruges af Folkets Hus’ Spillemænd. Aktivistgruppen omkring
Sportsrummet er ved at starte op, og de forventer, at det for alvor
kommer i gang efter sommerferien.
Huset bruges desuden til afholdelse af møder blandt lokale foreninger
og initiativer, og der afholdes folkekøkken en gang om måneden.
Til orientering vedlægges en aktivitetsplan for inkludering af brugerne
i Folkets Hus, som er udarbejdet af de ansatte i slutningen af maj
2014.

Spørgsmål 2
Hvordan ser budgettet og det foreløbige forbrug ud for de afsatte 1,9
mio. kr. til Folkets Hus? Er der ansat projektmedarbejdere, som
fungerer i huset nu?
Svar
Der har siden beslutningen i Borgerrepræsentationen været ansat 3
projektmedarbejdere under ”Fonden for de åbne rum” i Folkets Hus.
Bevillingen til Folkets Hus er et tilskud til fonden, som den ifølge
driftsoverenskomsten skal aflevere regnskab for 1. april 2015.
Forvaltningen kan derfor ikke umiddelbart følge forbruget. Det kan
dog konstateres, at personalet er ansat, og ombygningen/renoveringen
af huset næsten er færdiggjort. Der foreligger ikke oplysninger om, at
Fondens budget for folkets Hus ikke skulle være som forudsat ved
ansøgningen.

Spørgsmål 3
Bliver de grundlæggende retningslinjer for brug af huset overholdt,
herunder respekt for hinanden, hashforbud, våbenforbud og
uniformeringsforbud?
Svar
Kultur- og Fritidsforvaltningen holdt d. 3. juni 2014 møde med
deltagelse af adv. Knud Foldschack, de ansatte, Københavns Politi,
Sikker By og SSP. Det blev på mødet konkluderet, at der er sket og
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sker meget godt i huset. Aktiviteterne er ved at blive startet op, og der
er ingen våben, rygmærker eller anden uniformering i huset. Det blev
dog også konkluderet, at der er problemer med hashrygning på 2. sal,
hvilket der skal arbejdes videre med.

Spørgsmål 4
Er det Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at Folkets Hus nu er
velkørende?
Svar
Der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring at drive et hus for
frivillige i så mangfoldigt og udfordret miljø som Folkets Park og
Indre Nørrebro. For mange af de gamle brugere og aktivister er det en
stor kamel at sluge, at der er ansatte i huset. Samtidig er det en meget
svær opgave at inkludere de unge fra gaden og sikre, at de føler ansvar
for huset og for overholdelse af husordenen.
Kultur- og Fritidsudvalget lagde ved bevillingen af tilskuddet vægt på:






at der udarbejdes en konkret plan for aktiviteter, der kan
tiltrække lokale borgere uden relation til bandemiljøet
at der er tale om en midlertidig løsning på f.eks. 2 år
at Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører jævnlige besøg
i huset og holder kvartalsvise opfølgningsmøder med Fonden
med henblik på at kontrollere fremdriften i
genopretningsplanen
at Kultur- og Fritidsudvalget holdes løbende orienteret om
sagens udvikling.

Der er oprettet et dialogforum med deltagelse af brugere, ansatte,
naboer, Lokaludvalget, Blågården, Borgernetværket, TMF, KEjd og
Fonden for de åbne rum. Dialogforum holdt sit første møde d. 23.
april. Der var en positiv holdning til situationen omkring huset, og
især naboerne var glade for at hashsalget i parken ikke har været der
siden huset genåbnede i marts.
Kultur- og Fritidsforvaltningen besøger jævnligt huset og holdes
orienteret af de ansatte. Det er forvaltningens vurdering, at huset er på
rette vej, men samtidig at der er langt igen, inden huset vil kunne
drives af brugerne alene. Det vurderes derfor, at der vil være brug for
ansatte i huset også i 2015.
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Forvaltningen har på opfølgningsmøde d. 16. juni 2014 med Knud
Foldschack aftalt, at den ansøgning, Fonden vil aflevere i august om
tilskud i 2015, samtidig skal indeholde en evaluering og en plan for,
hvad man gør med hashen, der stadig forekommer i huset.

Olga Brüniche-Olsen
/ Mads Kamp Hansen
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