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Valby Lokaludvalg - Svar på høring om Fremtidig orga-
nisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år) 

 

 

Valby Lokaludvalg har på eget initiativ valgt at svare på høring om Frem-

tidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år) og drøftede 

derfor sagen på sit møde d. 14. juni 2022.  

 

Lokaludvalget finder det problematisk, at ledelsen ved den beskrevne 

organisering flyttes endnu længere væk fra nærmiljøet og dermed også 

fra de brugere, der skal benytte sig af fritidstilbuddet. Vi ser med be-

kymring på, at en klynge skal dække et område, der strækker sig over 3 

bydele med store geografiske og demografiske forskelle, da det nære 

og lokale kendskab til området dermed risikerer at forsvinde. Vi ser alle-

rede tendenser til, at der har været et frafald af brugere af de kommu-

nale fritidstilbud i forbindelse med sammenlægningen af klubberne i 

Fritidscenter Ydre Valby på institutionen Hoffet. Vi frygter at en distan-

ceret ledelse, som der lægges op til her, vil bidrage yderligere til dette 

fald. Valby Lokaludvalg har svært ved gennemskue, hvordan organise-

ringen af ledelsen vil bidrage til at udvikle attraktive tilbud som lokale 

unge vil bruge. 

 

Valby Lokaludvalg bemærker i øvrigt, at fritidsklyngen for Vesterbro 

Valby og Brønshøj/Vanløse i alt dækker ca. 200.000 indbyggere. Et an-

tal, der udgør ca. 50.000 mere end fritidsklynge 2, og som vil kræve et 

meget stort overblik af en evt. klyngeleder. Vi opfordrer derfor til, at der 

undersøges en model, hvor ledelsen findes lokalt i bydelene og ikke, 

som der lægges op til, i et sammensurium af sammenlagte bydele  

 

Vi opfordrer til, at der i stedet arbejdes med en model, hvor ledelsen or-

ganiseres og placeres lokalt i de 12 bydele. Man kan lade sig inspirere af 

den nye organisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor hver bydel 

har fået en bydelschef med ansvar for bydelens samlede tilbud og med 
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fokus på at imødekomme og sikre gode tilbud til bydelens borgere. Selv 

om det først lige er trådt i kraft, mærker vi et øget fokus på bydelen med 

en ledelse, der har til opgave at fokusere på bydelens behov. Et sådant 

fokus tror vi i højere grad vil sikre kvaliteten i ledelsen i forhold til tilbud 

til og føling med bydelens unge. 

 

Venlig hilsen 

Benjamin Friis, formand og Stefan Emkjær, næstformand i fagudvalg 

Børn, Fritidsliv og Sociale emner 

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
 

 


