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Besvarelse af spørgsmål stillet af Michael Gatten den 22. oktober
2014 om selvbetjent adgang

Spørgsmål 1:
Hvorledes forholder Kultur- og Fritidsborgmesteren sig til de af
Fællesklubben fremsendte udfordringer og bekymringer i forbindelse
med ubemandet åbningstid i kommunens kulturhuse, biblioteker,
idrætshaller mv.?
Svar:
Med bevillingen fra overførselssagen på 19,8 mio. kr. til selvbetjent
adgang er 2. fase af projektet vedr. ”Selvbetjent Åbningstid” sat i
gang.
Der har netop været foretaget en større evaluering af 1. fase, og
evalueringen danner grundlag for at tilrette projektet, herunder finde
løsninger for de problemer, som man er stødt på undervejs. Derudover
kommer der i de næste faser fokus på lokal forankring.
Evalueringen bliver forelagt for forvaltningens Hoved-MED inden
årets udgang, mens afledte lokale ændringer, fx ændrede arbejdstider
som følge af selvbetjent adgang bliver drøftet i de lokale MEDudvalg.
Spørgsmål 2:
Kan Kultur- og Fritidsborgmesteren bekræfte, at den ubemandede
åbningstid forårsager, at udvalgte steder har oplevet øget tyveri og
hærværk, benyttes som opholdssted til rygning af hash, samt benyttes
af hjemløse som sovested etc. Og hvilke tiltag vil Kultur- og
Fritidsborgmesteren i bekræftende fald iværksætte til at imødegå
dette?
Svar:
Det kan bekræftes, at der har været få, enkeltstående hændelser af
ovennævnte karakter, men langt de fleste steder har der ikke været
problemer med den selvbetjente adgang. I det omfang den type
hændelser kan forebygges, bliver det gjort i projektets videre forløb.
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Kultur- og Fritidsforvaltningen håndterer de konkrete problemer, hvor
de måtte opstå. Projektet er langt fra afsluttet, hvilket giver mulighed
for at ændre på projektets aktiviteter fremadrettet, hvilket der i
øjeblikket tages hånd om.

Med venlig hilsen
Carsten Haurum
/Ina Corydon
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