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From: TMFKP BA Rådhuspost

Sent: 26. september 2019 10:39

To: Anne Christine Dahl-Hansen; Fællespostkasse Vanløse Lokaludvalg

Subject: Svar: henvendelse vedrørende opgørelse over arrangementer i bydelene. eDoc sag 

2019-0235776

Kære Bent  Christensen og Vanløse Lokaludvalg

Tak for Vanløse Lokaludvalgs t ilbagemelding fra den 16. september 2019 på t ildelingskriterierne i 

Arrangementspuljen, hvor udvalget  giver udt ryk for ønsket  om at  sprede arrangementer generelt  i byen, og de 

eventuelle konsekvenser, opgørelsen over arrangementer i Københavns bydele kan have for kandidater t il midler fra 

Arrangementspuljen i Vanløse. Borgmesteren har bedt  mig besvare jeres opfølgende henvendelse, da det  angår mit  

ansvarsområde i teknik- og miljøforvaltningen.

Gademøder er en almindeligt  forekommende arrangementstype i byen, og der gives derfor mange t illadelser t il 

denne arrangementstype hvert  år. Uanset  om der primært  eller udelukkende er tale om opst illing af genstande på 

vejarealet , så skal der ansøges om t illadelse t il akt iviteten hos Københavns Kommune. Københavns Kommune er af 

den opfat telse, at  et  gademøde som eksempelvis Jehovas Vidner arrangerer, er lige så velkomment  i byen og 

ansøgningsportalen for arrangementer, som løb, loppemarkeder, byfester mv. er. Det  er selvfølgelig alt id en 

diskussion, om gademøder og lignende kan sammenlignes med både store og små publikumsbegivenheder i 

København. M ed den nuværende måde at  opgøre arrangementer fastholdes en praksis for at  opgøre 

arrangementer, som stemmer overens med t idligere års opgørelsesmetode, der reelt  afspejler alle godkendte 

akt iviteter på offent lige veje og parker i kommunen, der falder ind under kategorien arrangementer. Det te gør sig 

gældende i alle bydele, og der er derfor tale om en ensartet måde at  opgøre antallet  på.

Blandt  de 51 ansøgere t il det te års pulje på 800.000 kr. fra Arrangementspuljen er to ansøgere, der har en 

t ilknytning t il Vanløse, og ingen af disse står i 2019 t il at  opnå et  t ilskud fra arrangementspuljen. Der gives 0-3 point  

for bydel, hvoraf arrangementer i de bydele, der i det  forgangne år har haft  færreste arrangementer, får 3 point . 

Arrangementer i den bydel, hvor der har været  flest  arrangementer, får 0 point . Arrangementer i Vanløse har i 

t ildelingsrunden 2019 opnået  1 point . 

I forhold t il Vanløse Lokaludvalgs ønske om foret ræde for Teknik- og M iljøudvalget  kan jeg oplyse, at Teknik- og 

M iljøudvalget  bliver orienteret  om henvendelsen fra Vanløse Lokaludvalg, og at  det  t il enhver t id står Teknik- og 

M iljøudvalgets medlemmer frit  for at  bede om at  få en sag rejst , herunder også et  eventuelt  ønske om revision af 

retningslinjerne for t ildeling af støt te fra arrangementspuljen.

Hvis I har spørgsmål t il arrangementspuljen, er I meget  velkommen t il at  kontakte M ikkel Halbye M indegaard, der er 

enhedschef i enheden Byliv, der administ rerer Arrangementspuljen. M ikkel kan kontaktes på z14n@kk.dk eller t lf.nr. 

5146 5480.

Med venlig hilsen 

Rikke Sønderr iis

Konst itueret  vicedirektør

Byens Anvendelse

_______________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Anvendelse 

Njalsgade 13, 3. sal 

Postboks 416 

2300 København S 

Telefon 3366 5200

Mobil 2672 2613
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E-m ail kk5m @kk.dk

EAN 5798009809452

Fra: Anne Christ ine Dahl-Hansen <adh@kk.dk> 

Sendt: 16. september 2019 15:25

Til: Borgmesteren TM F <BORGM ESTEREN@tmf.kk.dk>

Cc: TM U bærbare <tmubb@kk.dk>

Emne: VS: Svar på henvendelse vedrørende opgørelse over arrangementer i bydelene (2019-0235776)

Kære Ninna og TM U

Vanløse Lokaludvalg er opmærksom på den metode, forvaltningen benyt ter t il opgørelse af arrangementer i 

forbindelse med arrangementspuljen. Lokaludvalget  mener, at  metoden er misvisende i forhold t il at  dække over de 

reelle arrangementer i bydelen, i den forstand at  mere end halvdelen af Vanløses andel af arrangementer er 

gademøde med en stander/ lille teltudst illing, som i flere andre bydele forment lig klares uden 

arrangementst illadelse, således som også gælder for de mange facere omkring Vanløse Torv/ metro og S-stat ion og 

andre steder i byen.

Vanløse bydel er gået  fra en af de 4 bydele med færrest  arrangementer t il at  være den bydel med 3. flest  

arrangementer – kun overgået  af Indre By og Nørrebro. Det  har i år haft  konkret  betydning for de ansøgninger, der 

er indkommet t il arrangementspuljen fra bydelen, og som ikke kommer i bet ragtning pga. manglende 

(lokale bydels) point . 

Vanløse Lokaludvalg ønsker, at  sagen tages op i udvalget , og vil i den sammenhæng gerne bede om foret ræde for 

TM U, for nærmere at  forklare problemst illingen og de uheldige konsekvenser, det  har for Vanløse, hvor vi gerne ser 

understøt telsen af flere arrangementer og dermed spredning fra de ” arrangementsbelastede”  bydele t il de ydre 

bydele, med knap så mange arrangementer.

Som opgørelsen for 2018 er lavet , er over halvdelen af bydelens arrangementer ” gademøder med uddeling af 

bibelsk læsestof” , hvilket  betyder, at  det  samlede antal arrangementer i Vanløse ikke længere fremstår retvisende i 

forhold t il det  fakt iske udbud af arrangementer i bydelen. Dermed får optællingen den modsat te effekt  af det  

t iltænkte: en spredning af diverse arrangementer, så alle bydele sikres et  varieret  og levende udbud.

Lokaludvalget  har forståelse for, at  forvaltningen finder det  vanskeligt  at  foretage en konkret  vurdering af forskellige 

typer arrangementer, men mener som udgangspunkt , at  hvis man benyt ter sig af et  point - eller rat ingsystem for 

puljeansøgninger, må det  som minimum være retvisende i forhold t il de parametre, man ønsker at  give point  efter.

Med venlig hilsen 

Anne Christ ine Dahl- Hansen

Sekretar iatsleder og Lokaludvalgssekretær

Sekretar iatet  for Vanløse Lokaludvalg

_______________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonom iforvaltningen 

Mobil 2612 1211

Web www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

Fra: Borgmesteren TM F <BORGM ESTEREN@tmf.kk.dk> 

Sendt: 12. september 2019 13:20

Til: Anne Christ ine Dahl-Hansen <adh@kk.dk>; Fællespostkasse Vanløse Lokaludvalg 

<vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk>

Emne: Svar på henvendelse vedrørende opgørelse over arrangementer i bydelene (2019-0235776)

Kære Bent Christensen og Vanløse Lokaludvalg
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Tak for jeres henvendelse vedrørende opgørelse over arrangementer i bydelene.

I har henvendt  jer t il Teknik- og M iljøudvalget . Jeg svarer her som formand for udvalget . Det  betyder også, at  jeres 

henvendelse og det te svar vil blive sendt  t il resten af udvalgets medlemmer, der kan reagere af egen drift .

Jeg kan godt  forstå, at  I undrer jer over, at  der opgørelsesmæssigt  er sket  en mærkbar st igning i antallet  af 

arrangementer i jeres bydel, hvis det  er noget , som I ikke selv har oplevet . 

Den metode, som forvaltningen benyt ter, når de opgør antallet  af arrangementer i hver bydel, har jeg derfor bedt  

forvaltningen om at  redegøre for. Se vedhæftede notat .

Med venlig hilsen 

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester

_______________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 

1599 København V 

Fra: Anne Christ ine Dahl-Hansen <adh@kk.dk> 

Sendt: 2. september 2019 14:37

Til: TM U bærbare <tmubb@kk.dk>

Cc: Louise Johannsen <loujoh@kk.dk>

Emne: Henvendelse vedr. opgørelse over arrangementer i bydelene

Kære medlemmer af Teknik og M iljøudvalget

Vanløse Lokaludvalg vil gerne gøre Jer opmærksom på en problemst illing i forhold t il beslutninger om støt te i 

Arrangementspuljen. Vi håber I vil tage sagen op og melde t ilbage t il lokaludvalget . 

Se venligst  den vedhæftede henvendelse vedtaget  i møde den 29. august 2019.

Med venlig hilsen 

Anne Christ ine Dahl- Hansen

Sekretar iatsleder og Lokaludvalgssekretær

Sekretar iatet  for Vanløse Lokaludvalg

_______________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonom iforvaltningen 

Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal 

2720 Vanløse 

Mobil 2612 1211

E-m ail adh@kk.dk

Web www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

EAN 5798009800275


