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Spørgsmål 1:

Sagsbehandler
Rasmus Møller

På baggrund af henvendelse fra en borger, skal jeg venligst anmode
forvaltningen om at redegøre for vilkår for brug af pensionistkort til
kommunens svømmehaller. Borgeren mener, at ordningen er blevet
forringet, således at pensionister nu selv skal betale for kortet.
Svar:
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 26. juni 2014 nye takster for de
københavnske svømmehaller, der vil gælde fra 1. februar 2015. Det
blev gjort med et ønske om generelt at udnytte kapaciteten i vores
svømmehaller bedre.
Det skal for det første ske igennem en bedre fordeling af brugerne
med indførelsen af ’grøn tid’ i hverdag fra kl. 9 til 15, hvor entreen for
både børn og voksne vil halveres i forhold til resten af åbningstiden.
For det andet ved, at provenu, der opstår på baggrund af de ændrede
takster for 2015, anvendes til den størst mulige udvidelse af
åbningstiden. Forvaltningen vurderer, at der i alt vil være tale om 5-6
timers ekstra ugentlig åbningstid, der skal fordeles på udvalgte
svømmehaller.
Derudover skal de nye takster samlet set give et mere overskueligt
prissystem for alle københavnere.
Som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning skelnes der i de
nye takster ikke mellem pensionister og andre voksne. En almindelig
enkeltbillet for voksne vil i 2015 koste 40 kr. Et 12-klipskort vil koste
360 kr., og et månedskort 305 kr.
Med indførelsen af den såkaldte ’grøn tid’ vil enkeltbilletter imidlertid
kun koste 20 kr. for voksne på hverdage mellem kl. 9 og 15.
Pensionisternes årskort vil ikke give adgang til svømmehallerne efter
den 1. februar 2015. Derfor refunderes årskortene med indkøbsprisen,
fratrukket allerede brugte måneder.
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Spørgsmål 2:
Har forvaltningen noget overblik over, hvor mange pensionister, der
rent faktisk benytter sig af kortet?
Svar:
I 2013 blev der i alt solgt 1.753 årskort til pensionister.
Årskortene gælder fra udstedelsesdato. Derfor vil der være kort fra
2012, der løber ind i 2013. Omvendt vil der være kort, købt i 2013, der
løber ind i 2014.
Pensionisterne stod for ca. 81.000 besøg i de Københavnske
Svømmehaller i 2013. Det svarer til ca. 8 pct. af det samlede
besøgstal. Borger over 65 år udgør til sammenligning ca. 10 pct. af
Københavns befolkning.
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