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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 4. maj 2015 af Jakob
Næsager vedrørende Folkets Hus.

Sagsbehandler
Louise Stensborg

Spørgsmål 1:
Hvor mange penge er der bevilget til Folkets Hus?

Svar:
Folkets Hus har modtaget følgende driftstilskud fra Københavns
Kommune:
•

2014: 1,92 mio. kr.

•

2015: 1,775 mio. kr.

Derudover stilles lokalerne vederlagsfrit til rådighed for Folkets Hus. I
2014 betalte Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme
202.621 kr. for husleje.

Spørgsmål 2:
Hvor mange brugere har der været i Folkets Hus i perioden 1.1.2014 31.12.2014?
Svar:
Der er ikke foretaget en optælling af husets brugere i 2014. De ansatte
i huset oplyser imidlertid følgende:
Husets café, som blev istandsat og åbnede i september, besøges i
gennemsnit af 60 brugere dagligt. Husets 1. sal anvendes til
forskellige store arrangementer bl.a. debatmøder og fester. På denne
sal afholdes der desuden tre månedlige folkekøkkener, som kan samle
op til 300 personer. På husets 2. sal er der ikke faste aktiviteter, men
brugerne har mulighed for at se fjernsyn og spille playstation her. Det
benytter i gennemsnit 20 brugere sig af dagligt. Husets 3. sal fungerer
som sportsrum med forskellige foreningsaktiviteter, og her er faste
aktiviteter alle ugens dage, fortrinsvist i eftermiddags- og
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aftentimerne. Der er omkring 15-20 hold om ugen og på hver hold er
der 10-15 deltagere.
Hele huset tages derudover i brug til store fælles fester. Den sidste
fælles fest i marts 2015 blev besøgt af over 1000 mennesker. Ifølge de
ansatte i Folkets Hus er efterspørgselen på husets lokaler til
arrangementer og aktiviteter nu så stor, at man ikke kan imødekomme
alles ønsker.

Spørgsmål 3:
Kan borgmesteren bekræfte, at dele af huset er låst af?

Svar:
Politiet har ved besøg i huset oplevet, at døren til 2. salen har været
låst. Sidst dette forekom, var i slutningen af februar 2015. Husets
ansatte tog efter episoden kontakt til 2. salens brugere og meddelte
dem, at låsen ville blive fjernet i tilfælde af, at døren igen var låst.
Døren har siden da ikke været låst for politiet.

Spørgsmål 4:
Kan borgmesteren bekræfte, at Folkets Hus reelt ikke er åbent for
alle?
Svar:
Folkets Hus er et åbent hus, som rummer en blandet brugergruppe
bestående af husets aktivister/frivillige, forskellige foreninger og
beboere fra lokalområdet.
Ifølge Fonden for De åbne Rum, som administrerer driftsaftalen
mellem Folkets Hus og Københavns Kommune, husets ansatte og
brugere er Folkets Hus åbent for alle.

Med venlig hilsen

Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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