KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse

NOTAT

02-11-2015
Til Karin Storgaard
Medlem af Borgerrepræsentationen

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 22. oktober 2015 af
Karin Storgaard vedrørende Ungdomshuset

Sagsnr.
2015-0247399
Dokumentnr.
2015-0247399-2

Spørgsmål
• Hvor mange penge er der bevilget til Ungdomshuset på
Dortheavej i år 2015?
• Hvor mange brugere har der været i Ungdomshuset på
Dortheavej i perioden 1.1.2015-30.9.2015?
• Har der været åben adgang for alle i 2014 og 2015?
• Hvilke aktiviteter har der været i indeværende år i Ungdomshuset på Dortheavej?

Svar
• Der er for 2015 afsat 1,713 mio. kr. til Fonden Jagtvej 69
(Ungdomshuset på Dortheavej) i husleje- og aktivitetstilskud.
• Der findes ingen nøjagtig opgørelse over antallet af brugere af
Ungdomshuset. Fonden har tidligere skønnet det ugentlige besøgstal til over 700, mens der til festivaler kan være over
10.000 gæster på 4 dage. Det årlige antal besøg er således
skønnet til over 45.000. Det er forvaltningens opfattelse, at
Ungdomshuset har en kvantitativt god benyttelse.
• Det er et krav i driftsoverenskomsten mellem Københavns
Kommune og Fonden Jagtvej 69, at Ungdomshuset skal være
et åbent tilbud til alle byens unge. Det er forvaltningens vurdering, at det også er tilfældet, når der er programsatte aktiviteter
i huset. ”Personalet” i Ungdomshuset består af frivillige, og
huset kan derfor på hverdage uden programsatte aktiviteter forekomme at være lukket, fordi der ikke er frivilligt ”personale”
til stede hele tiden.
• Ungdomshuset er selvstyrende og er ikke forpligtet til at udarbejde aktivitetsplaner eller at indsende dem til Københavns
Kommune. Det er forvaltningens indtryk, at Ungdomshusets
brugere kan deles op i koncertgæster til husets to koncertsale
og øvrige brugere, som fordeler sig på flere forskellige aktiviteter (veganerkøkken/-café, musik i øvelokaler, tidsskrifts-/ITcafé, fysisk aktivitet i bevægelsesrum, mødeaktivitet, debataftener, foredrag m.m.). Huset er åbent hver dag og fungerer også som værested for unge i det daglige, samtidig med at huset
faciliterer spontane, kreative projekter. Ungdomshusets faste
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og planlagte aktiviteter fremgår af http://www.dortheavej61.dk/.

Med venlig hilsen

Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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