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Velkommen til KL's nyhedsbrev om kultur- og
fritidsområdet

 
Dette nummer af nyhedsbrevet handler primært om KL's arbejde i forbindelse
med Covid-19-situationen, som har stor betydning for kultur- og fritidsområdet i
kommunerne. I kan også læse om aktuelle puljer og efterårets aktiviteter hos
KL. 

KL's Corona/Covid-19-indsats
 

Det er en vanskelig tid for kultur-, idræts- og fritidslivet i kommunerne. Fra KL's
side arbejder vi på både administrativt og politisk niveau at understøtte jeres
arbejde bedst muligt og varetage kommunernes interesser. Det gør vi blandt
andet ved at få afklaret diverse spørgsmål hos myndigheder og ministerier, vi
er i tæt dialog og samarbejde med interesseorganisationer og endelig bruger vi
meget tid på at give råd og vejledning til kommunerne i den særlige situation,
der er opstået i forbindelse med håndtering af Covid-19. 
 
Vi har haft fokus på udfordringer mht. lovhjemler og økonomiske forhold på
kultur- og fritidsområdet og har overfor Kulturministeriet rejst spørgsmål mht. 

Mulighed for at udbetale tilskud til aktiviteter under Folkeoplysningsloven,
selvom disse aflyses - dvs. hjemmel til at fravige Folkeoplysningens krav
om at tilskud skal tilbagebetales, hvis aktiviteter aflyses
Behov for kompensation målrettes 

Arrangementer under 1000 deltagere 
Idræts- og kulturinstitutioner med kapacitet til under 1000 deltagere 
Selvejende institutioner, hvor over 50 % af indtægterne består af
offentlige tilskud

Fastholdelse og fremrykning af statsligt tilskud til kulturinstitutioner
Samt elevbetaling til musik- og kulturskoler mht. om denne kan opfattes
som "samfundsbidrag" i lighed med betaling til dagtilbud, SFO'er mv. 

Vi har fået afklaret en del, men der er fortsat en række udeståender, som vi
arbejder på at få afklaret. 

I kan følge vores arbejde vedr. Covid 19 på KL's hjemmeside.

 

Genåbning af kultur- og
fritidsområdet

 
Vi har gjort os mange tanker omkring
genåbningen af kultur- og
fritidsområdet, som vi har
drøftet med en række kommuner og
interesseorganisationerne, og vi har
fremsendt betragtninger omkring
genåbningen til Kulturministeriet.
Kulturministeriet har netop indkaldt til
møder vedr. sektorpartnerskaber
omkring genåbning af kultur- og
fritidsområdet, som vi kommer til at
deltage i. 

_____________________________

Kommende aktiviteter 
 

I maj-juni forventer vi at afholde et
møde i Teams i vores
fritidsfacilitetsnetværk samt et
webinar for kulturområdet, begge
dele med fokus på Covid-19.
Medlemmer af
fritidsfacilitetsnetværket får nærmere
besked via e-mail og nærmere
information om webinar for
kulturområdet vil fremgå på
kultursiderne på kl.dk.

I efteråret forventer vi at afholde: 

Konferencen Kultur for flere -
21/9 
Netværk vedr. fritidsfaciliteter -
22/10
Netværk vedr. udvikling af
kulturinstitutioner (endnu ikke
datosat) 
Kursus for
kommunalbestyrelsesmedlem
mer i kulturbestyrelser (endnu
ikke datosat) 

Gode eksempler fra
kommunerne

 
Samtidig med at vi arbejder på at
påvirke den gradvise åbning af
samfundet, vil vi fra KL's side gerne
sætte fokus på de gode initiativer,
hvor kommunerne understøtter det
lokale forenings- og kulturliv rundt
om i landet. 

Vi ved, at I har mange gode
eksempler, som indgyder optimisme,
og Leon Sebbelin, der er formand fra
KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg,
har netop været i Altinget med en
opfordring til kommunerne om at
dele dem. Det håber vi, at I vil
bidrage til at give inspiration på
tværs af kommunegrænser. Det kan
både være i den nuværende fase og
senere, når vi påbegynder
genåbningen og genstarten af kultur-
og fritidslivet lokalt. 

_____________________________
 

Pulje til foreninger
 

Fredag d. 1. maj åbner DIF og DGI's
corona-hjælpepulje for
idrætsforeninger som en del af
regeringens hjælpepakke til
foreningerne under Covid-19. Puljen
vil kun være åben for ansøgninger i
14 dage, og alle idrætsforeninger
registreret i CFR vil få besked via
mail, når puljen åbner. Puljen
omfatter kun den del af
hjælpepakken, som er øremærket til
DIF og DGI, og derfor er det ikke alle
foreninger, der kan søge puljen.
Nærmere retningslinjer og
procedurer vil fremgå af DIF og
DGI's hjemmesider, når puljen åbner.

Kontakt os
 

I er meget velkomne til at kontakte os med: 
- Gode eksempler på, hvordan kommunen har understøttet kultur- og
foreningslivet under Covid-19
- Beskrivelse af udfordringer i forbindelse med Covid-19, som vi bør tage op
- Input til genåbningen af kultur- og fritidslivet i kommunerne 
- Beskrivelse af jeres forventninger til KL på kort og lang sigt ift. Covid-19
situationen 
- Og naturligvis også øvrige spørgsmål
 
Vi ser frem til at høre fra jer på kulturteam@kl.dk eller se vores direkte
kontaktinfo nedenfor.
 
Med venlig hilsen
Kultur- og fritidsteamet i KL

 

Tina Kristensen 
Museer, musik- og kulturskoler,

biblioteker, teatre, billedkunst mv 
TIKR@kl.dk

Karoline Amalie Steen
Kontorchef, kultur og fritid

KAAS@kl.dk
 

Kim Jessing Pedersen
Idræt, fritid, folkeoplysning, 

foreninger og frivillige,
KIJP@kl.dk

Signe Rasmussen
Student i kultur og fritid

SIGR@kl.dk

Tilmelding

Tilmeld dig nyhedsbrevet 

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

Del nyhedsbrevet

This email was sent to sigr@kl.dk 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

KL · Weidekampsgade 10 · Copenhagen 2300 · Denmark 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/8181ae74ea25/nyheder-om-kultur-og-fritid?e=dfe1b59045
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/coronaviruscovid-19/
mailto:kulturteam@kl.dk
mailto:TIKR@kl.dk
mailto:KAAS@kl.dk
mailto:KIJP@kl.dk
mailto:sigr@kl.dk
http://eepurl.com/gNfnsz
mailto:mailto:kulturteam@kl.dk
http://www.twitter.com/kommunerne
http://www.facebook.com/kommunerne
http://mailchimp.com/
mailto:sigr@kl.dk
https://kl.us4.list-manage.com/about?u=d6974d91078d2032904769b7a&id=1308dc7afe&e=dfe1b59045&c=08b3ac056b
https://kl.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=d6974d91078d2032904769b7a&id=1308dc7afe&e=dfe1b59045&c=08b3ac056b
https://kl.us4.list-manage.com/profile?u=d6974d91078d2032904769b7a&id=1308dc7afe&e=dfe1b59045
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d6974d91078d2032904769b7a&afl=1
http://eepurl.com/gNfnsz
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=d6974d91078d2032904769b7a&id=1308dc7afe
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=d6974d91078d2032904769b7a&id=1308dc7afe
javascript:;

