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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Cecilia Lonning-Skovgaard vedrørende Fablab
Spørgsmål
1. Kan forvaltningen redegøre for eksisterende samarbejder/ projekter mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og FabLabnetværket?
2. På hvilken måde understøtter kommunen i dag de eksisterende
FabLabs (direkte økonomisk støtte, i form af husleje eller på
anden vis)?
3. Er der et samarbejde mellem de eksisterende FabLab’s og
kommunens iværksætter-initiativer i andre forvaltninger? Det
ønskes særligt belyst, om der er et samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
4. Foreligger der en evaluering af de nuværende FabLabsamarbejder?

Svar
1. Copenhagen Fablab er en del af MERE Valby, Vesterbro og Kongens Enghaves kulturudbud og dermed en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Copenhagen Fab Lab er i månedlig dialog med andre Fab
Labs omkring udviklingen på Fab Lab-området.
Det nye maker space UNDERBROEN under Langebro, som drives af
den almennyttige forening Maker, er støttet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Stedet havde officiel åbning 7. juni 2016. Maker samarbejder med eksisterende maker spaces og fab labs i København og
internationalt.
2. Copenhagen Fablab er en del af det kommunale kulturudbud, og
udgifterne til stedet indgår i MERE Valby, Vesterbro og Kongens
Enghaves budget.
3. Copenhagen Fablab har i perioden 2013-2015 gennemført såkaldte
FabCreation forløb for unge uden for arbejde og uddannelse i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens primære bidrag til samarbejdet har
været rekruttering af deltagere. FabCreation er efterfølgende fortsat,
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men med en ændret rolle for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der nu udelukkende annoncerer forløbet på relevante platforme.
Copenhagen Fablab gennemførte i samme periode et FabSchool forløb
i samarbejde med diverse skoler/Børne- og Ungdomsforvaltningen
omkring læring i en Fab Lab-sammenhæng.
KFF er bekendt med, at UNDERBROEN har et partnerskab for 2016
med Copenhagen Solutions Lab, der er en del af kommunens smart
city indsats og forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.
4. Der er udarbejdet en evaluering af FabCreation og FabSchoolforløbene i Copenhagen Fablab. Evalueringen er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Carsten Haurum
/Aravni Jakobsen
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