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Velkommen til det første nyhedsbrev fra KL's kultur- og 
fritidsteam

Du modtager her første udgave af KL's fremtidige nyhedsbrev på kultur- og 

fritidsområdet. Vi forventer, at nyhedsbrevet udsendes 3-4 gange årligt til de 

kommunale kultur- og fritidschefer, der har tilmeldt sig vores mailingliste. I 

nyhedsbrevet kan du få et udpluk af KL's nyheder på kultur- og fritidsområdet, 

og du vil kunne holde dig orienteret om kultur- og fritidsteamets indsatser og 

arrangementer.

Vi håber, du vil tage godt imod nyhedsbrevet, og skulle du have spørgsmål eller 

kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen på 

kulturteam@kl.dk.

God læselyst!

Holstebro Kunstmuseum



Nyt fra KL

Læs Kultur-, Erhverv- og 
Planudvalgets 

arbejdsprogram

KL's politiske varetagelse af kultur- og 

fritidsområdet foregår i Kultur-, Erhverv- og 

Planudvalget, hvor Leon Sebbelin, Borgmester i 

Rebild, er formand. I udvalgets arbejdsprogram 

2018-2021 er de overordnede prioriteringer for 

udvalgets arbejde foldet ud i 3 fokusområder. 

Fokusområderne går på tværs af fagfelter og 

understøtter en tværsektoriel tænkning i 

udviklingen af løsningsmodeller inden for de 

kommunale kerneområder.

Kultur- og fritidsområdet indgår således i alle tre 

fokusområder, og ses i udspillet som en vigtig 

medskaber i såvel erhvervs- og turismeudvikling 

som bosætning og udvikling af lokalområder.

Du finder KEPU's arbejdsprogram via dette link.

_______________________________________

KL’s kultur- og 
fritidskonference 5. maj 2020

Sæt kryds i kalenderen den 5. maj 2020, hvor vi 

holder kultur- og fritidskonference med temaet 

”Kultur til flere” i Næstved. Vi planlægger, at 

dagen primært kommer til at foregå i en række 

sideløbende spor med mindre grupper og 

sessioner, som vi udvikler sammen med de 

kommuner, der har lyst til at byde ind med 

erfaringer, udfordringer og løsninger på, hvordan 

kommunerne kan arbejde med temaet. Det 

kunne fx være ift. koblingen mellem kultur og 

sundhed, kunst i udsatte boligområder, kunst og 

kultur for børn og unge, synliggørelse af 

kulturens effekt og værdi osv. Målgruppen er 

Nyt netværk om 
kommunernes idræts- og 

fritidsfaciliteter

KL starter i 2020 et nyt netværk om de 

kommunale idræts- og fritidsfaciliteter. Netværket 

skal understøtte en bæredygtig udvikling af 

anlæg – såvel økonomisk, klimamæssigt og 

socialt. I netværket vil der være fokus på 

vidensdeling mellem kommunerne og inspiration 

til kommunernes arbejde med at fremme 

bæredygtige løsninger i idræts- og 

fritidsfaciliteter.

Netværket henvender sig til kommunale 

medarbejdere, der arbejder strategisk med 

udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteter. Hver 

tilmeldt kommune kan deltage med 2 personer, 

hvoraf kun den ene person er fast deltager. Den 

anden deltager er valgfri og kan afhænge af 

emner.

De deltagende kommuner kan selv være med til 

at bestemme emner på de tre årlige 

netværksmøder. I netværkets lukkede Yammer-

gruppe, kan deltagerne komme med forslag til 

emner og udveksle synspunkter mellem 

møderne.

Første møde i netværket afholdes torsdag d. 26. 

marts 2020 i KL og tilmelding til netværket er 

muligt på netværkets website.

_______________________________________

Kommende netværk om 
forretningsudvikling på 

kulturinstitutioner 



primært det administrative niveau i kommunerne, 

men politikere er naturligvis velkomne.

Hvis du har lyst til at byde ind med oplæg, ideer, 

erfaringer, udfordringer og løsninger eller andet 

så skriv til kulturteam@kl.dk, og vi tager kontakt 

til dig. Hold øje med nyhedsbrevet fra KL for 

mere information, tilmelding, program osv.

_______________________________________

Nye krav til arrangementer

En ny bekendtgørelse om bygningsreglement fra 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som netop har 

været i høring, indeholdte en regelændring, som 

ville have haft økonomiske konsekvenser for 

arrangører af byfester, markeder og festivaler. Et 

nyt krav ville forpligte arrangører til at bruge en 

certificeret brandrådgiver, hvilket ville betyde, at 

en del af arrangementernes overskud ville gå til 

at hyre en ekstern rådgiver.

Efter bl.a. høringssvar fra KL, hvor 

konsekvenserne af regelændringen blev 

skitseret, valgte boligministeren at undtage 

arrangørerne af disse events fra 

bekendtgørelsen og fastholde de nuværende 

retningslinjer, hvor kommunerne har stået for at 

godkende arrangementerne.

Du kan finde høringssvaret fra KL her

_______________________________________

Teaterområdet

KL har afgivet høringssvar på teaterområdet 

vedr. 

- bekendtgørelse om  teatre og andre institutioner 

på scenekunstområdet med særlige opgaver

Vi forventer at opstarte et netværk om 

forretningsudvikling på kulturinstitutioner i 2020, 

som bl.a. skal have fokus på jura vedr. 

erhvervsaktiviteter på kulturinstitutioner, 

værdikæder, partnerskaber mv.

Hold øje med Kl.dk for yderligere informationer, 

tilmelding mv.  

_______________________________________

Vederlag vedr. fremstilling og 
distribution af lydaviser i 2019

Kommuner, der fremstiller og distribuerer 

lydaviser til blinde og svagtseende, er ifølge en 

aftale mellem KL, Danske Medier og Dansk 

Journalistforbund forpligtet til at betale et årligt 

vederlag.

Så hvis din kommune laver lydavis, så husk at I 

senest d. 31. januar 2020 skal betale vederlag for 

de lydaviser, I har fremstillet og distribueret i 

2019.

Læs mere om hvordan du indberetter på kl.dk

_______________________________________

Ændringer på 
biblioteksområdet fra 1. januar 

2020

Den 1. januar 2020 træder Lov om ændring af 

biblioteksvirksomhed i kraft, og kommunerne 

overtager dermed ansvaret for opgaven vedr. 

drift, vedligeholdelse og udvikling af den 

nationale fælles bibliotekskatalog. Samtidig bliver 

KL eneejer af DBC A/S, og bestillerfunktionen 

vedr. central data og it-infrastruktur flyttes til 



- bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners 

udgifter ved køb af refusionsgodkendte 

forestillinger af børneteater og opsøgende teater 

Du kan finde KL's høringssvar indenfor kultur- og 

fritidsområdet via dette link. 

KOMBIT. Der pågår pt. et arbejde med at 

beskrive fremtidsscenarier for DDB, som hidtil 

har varetaget bestillerfunktionen mv. Alle 

kommuner er orienteret om ændrede 

opkrævninger i den supplerende 

budgetvejledning fra 2019. Læs mere om den 

nye  bestillerfunktion hos KOMBIT på 

https://kombit.dk/FBI.

Hvem er vi?

KL's kultur- og fritidsteam består af to konsulenter, Tina og Kim, vores student Signe, og 

kontorchef Karoline. 

Tina Kristensen 
Museer, musik, film, 

åben skole

TIKR@kl.dk

Kim Jessing Pedersen
Idræt, fritid, folkeoplysning, 

foreninger og frivillige,

KIJP@kl.dk

Se flere nyheder om kultur og fritid her



Karoline Amalie Steen
Kontorchef for kultur og fritid

KAAS@kl.dk

Signe Rasmussen
Student i kultur og fritid

SIGR@kl.dk

Tak fordi du læste med! 

Tilmelding

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vil du afmeldes nyhedsbrevet?

Du kan afmelde dig ved henvendelse til kulturteam@kl.dk

Del nyhedsbrevet

Facebook Tweet Forward

Følg KL og Kultur- og fritidsteamet 


