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Side 2

1 (Åben) Oplæg til ny form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalgets møder

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-02844

Resumé
På baggrund af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse af involvering af interessenter på
seneste møde fremlægges her et oplæg til ny form for involvering af interessenter. Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget opfordres til at drøfte og komme med indspil til oplægget.

Baggrund
På seneste møde drøftede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og kom med indspil til formen for den
fremtidige involvering af interessenter på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møder med
udgangspunkt i et diskussionsoplæg samt aktøroverblik. På baggrund af KUF’s drøftelse og inputs
har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet et oplæg til ny involveringsform (bilag 1).
Børn og Skole, Kultur, unge og Fritid opfordrer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til at drøfte
oplægget og give indspil til forvaltningen med udgangspunkt i diskussionsspørgsmålene.
Forvaltningen vil ud fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse og indspil udarbejde et forslag
til ny involveringsform, som Kultur-, Unge og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om på
november-mødet, og som vil træde i kraft herefter.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At drøfte og komme med indspil til oplægget til ny form for involvering af interessenter.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Oplæg til ny form for involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets
møder (3450889 - EMN-2020-02844)
2. Aktøroverblik (3451686 - EMN-2020-02844)

2 (Åben) Statusrapport for fritid 2019

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03140

Resumé
Fritid har udfærdiget en statusrapport for 2019. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
På dette møde fremlægges en status på fritidsområdet for 2019 i henhold til Kultur-, Unge- og
Fritids fælles vision om, at: ”Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og
mangfoldighed” og de tværgående politiske mål.
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Fritidsområdet har i løbet af året etableret og understøttet en lang række initiativer og indsatser,
som på forskellig vis har bakket op om områdets mål. Nedenfor præsenteres en række udvalgte
eksempler fra statusrapporten under de enkelte mål:


Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltage i fællesskaber

Der arbejdes med dette mål gennem initiativer for alle aldersgrupper, primært organiseret i
kommunens folkeoplysende foreninger og forbund. Desuden er der igangsat initiativer, som skal
bidrage til at flere borgere, der har brug for særlig støtte, kan få et aktivt fritidsliv. Blandt andet har
Fritidspas hjulpet 63 børn og unge i økonomisk trængte familier ud i fritidsaktiviteter, Fædrene på
Banen satte fokus på at få flere fædre til at involvere sig i deres barn idrætsliv, og forskellige
ungeprojekter samt ungekonsulentordningen har arbejdet på at fastholde og rekruttere unge i
foreningerne.


Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer

I de folkeoplysende foreninger dannes der grobund for at skabe fællesskaber, medborgerskab,
demokratiforståelse og dygtiggøre hvert enkelt medlem, hvad enten det er udøveren, lederen eller
noget helt tredje. Af kommunens borgere under 25 år er 88,5% aktive i en idrætsforening og 4,4% i
en spejdergruppe i 2019 fraset eventuelle dobbeltmedlemskaber. Det er blandt andet et øget fokus
på de idrætsinaktive grupper, klubudviklingsforløb og eliteidrætssamarbejdet, der har bidraget til
øget tilslutning til foreningerne og stærkere foreninger samt frivillige.


Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed

De seneste år har det været væsentligt at skabe fleksible og tilgængelige faciliteter, der tilgodeser
både den foreningsorganiserede og den selvorganiserede idræt. En ny facilitetsstrategi skal sætte
retning for arbejdet med at skabe nye gode rammer, der inviterer til bevægelse. Samtidig har
kommunen i 2019 fået en ny aktivitetsbane ved Ungdomsskolen på Hartmannsvej og en ny
svømmebane mellem Charlottenlund Strand og Skovshoved Havn. Ligeledes er borgere blevet
inviteret til forskellige fleksible og gratis Kom og vær med-aktiviteter.


Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse

Samskabelse er et væsentligt element på fritidsområdet, da frivillige løfter en stor del af de
borgerrettede tilbud i enten foreningerne eller i de selvorganiserede tilbud. I 2019 er både den nye
facilitetsstrategi og opgaveudvalget En times motion dagligt skabt og igangsat i samspil mellem
borgere og politikere. Sammen har de sat retningen for kommunens fremtidige arbejde med
idrætsfaciliteterne, og opgaveudvalget vil ved arbejdets afslutning pege på potentialer og
løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet blandt udvalgte målgrupper.
For 2019 kan det overordnet konkluderes, at fritidsområdet har arbejdet ud fra den samlede vision
for kultur-, unge- og fritidsområdet og de dertilhørende mål. På den baggrund lægges der op til en
politisk drøftelse af den ønskede udvikling af fritidsområdet i slutningen af statusrapporten.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:
At tage statusrapporten for Fritid 2019 til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Statusrapport 2019 (3469036 - EMN-2020-03140)

3 (Åben) Drøftelse af ny fireårig strategi for Garderhøjfortet

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03023

Resumé
Den nuværende strategi for Garderhøjfortet udløber til årsskiftet og skal derfor reformuleres i år.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at drøfte indholdet i en ny strategi. Udvalgets
drøftelse vil blive taget med i det videre arbejde med at udarbejde en ny strategi for

Garderhøjfortet.
Baggrund
Driften af formidlingscentret på Garderhøjfortet blev overtaget af Gentofte kommune d. 1. januar
2016. I den forbindelse blev der lavet en samarbejdsaftale mellem Garderhøjfonden, som ejer
fortet, og Gentofte Kommune. Som bilag til den aftale blev der lavet en fireårig strategi. Den
strategi løber til og med 2020 og skal derfor reformuleres i år.
Den nuværende strategi har 5 fokusområder:






Den åbne skole
Faglighed
Frivillige
Udstillingsprofil
Synlighed

Formidlingscentret er kommet rigtig langt inden for de 5 fokusområder:
Den åbne skole
Der er udviklet et bredt udvalg af læringsforløb, som retter sig mod alle fra børnehave til
ungdomsuddannelser. Som en gren af det er der lavet forløb med fokus på matematik og i
øjeblikket er formidlingscentret i gang med at udvikle matematiske escaperooms, støttet af en stor
bevilling fra Novo Nordisk Fonden.
Faglighed og frivillige
Der er skabt et netværk af frivillige med forskellige faglige profiler – herunder et kanonlaug der
vedligeholder kanonerne og saluterer 1 gang om måneden. Formidlingscentret har samarbejdet
med frivillige omkring planlægningen af store events, f.eks. Halloween, på fortet. Herudover har
formidlingscentret været med til at opbygge et netværk på tværs af Københavns Befæstning med
henblik på faglig udveksling.
Udstillingsprofil
Der er arbejdet med særudstillinger, ferieaktiviteter og events som supplement til de interaktive
udstillinger. Der er indsamlet genstande til en mere ”museal” del af udstillingen. Herudover har
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formidlingscentret arbejdet med at formidle omgivelsernes historie bl.a. via et permanent ”Find vej
i” digitalt orienteringsløb, som blev støttet af Nordea-fonden via Dansk Orienterings-Forbund.
Synlighed
Der er arbejdet dels med den digitale formidling og dels med den fysiske synlighed f.eks. via
bannere på Jægersborgvej. Derudover er Garderhøjfortet blevet formidlet på messer samt til
eksterne events.
Formidlingscentret er nået rigtig langt i forhold til de fokusmål, der blev sat for Garderhøjfortet med
den nuværende strategi. Formidlingscentret har derfor brug for en drøftelse af hvilke mål, det skal
arbejde hen imod i de næste 4 år, samt om der skal rettes i Garderhøjfortets formål og vision. Den
drøftelse skal munde ud i en ny strategi. Garderhøjfortet ønsker en tydelig, kortfattet og
handlingsorienteret strategi, som er let for medarbejderne at omsætte til praksis i det daglige
arbejde. Strategien skal desuden forholde sig til en række formuleringer, herunder:
Gentofte Kommunes vision
 ’Sammen om kulturen’ – Gentofte Kommunes kulturpolitik
 Garderhøjfortets vision
 Samarbejdsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune.
Som baggrundsinformation er vedlagt:
 Garderhøjfortets nuværende strategi 2016-2020
 Samarbejdsaftalen mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune
 Garderhøjfortets vision
Oplæg til drøftelse
På mødet præsenterer Garderhøjfortets leder, Kristine Adler-Nissen, et udkast til og tankerne bag
en ny strategi. På baggrund af præsentationen opfordres KUF til at drøfte, hvad KUF finder vigtigt
at få afspejlet i den nye strategi med henblik på den videre udvikling af Garderhøjfortet.
Den videre proces
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets drøftelse vil blive taget med i det videre arbejde med at
udarbejde en ny fireårig strategi for Garderhøjfortet for 2021-2024.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At udvalget drøfter, hvad udvalget finder vigtigt at få afspejlet i den nye strategi med henblik på den
videre udvikling af Garderhøjfortet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Garderhøjfortets strategi 2016-2020 (3463549 - EMN-2020-03023)
2. Samarbejdsaftale mellem Garderhøjfonden og Gentofte Kommune (3463548 - EMN-202003023)
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4 (Åben) Gentofte Plan 2021, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03203

Resumé
Økonomiudvalget godkendte 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse af
Gentofte- Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og ØK. På
den baggrund lægges op til, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkender, at vedlagte forslag til
mål- og økonomiafsnit på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets målområder indarbejdes i forslag til
Gentofte-Plan 2021.

Baggrund
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 27. april 2020.
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 1. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde.
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og
godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kultur, Unge og Fritid mål og økonomi 2021 (3518697 - EMN-2020-03203)

5 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre
udvikling som kulturhuse

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-02600

Resumé
Revideret udkast til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale
kulturhuse forelægges hermed for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på, at
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kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder den 24. og
31. august 2020.
Et udkast til kommissoriet blev behandlet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den
22. juni 2020, dagsordenens punkt 1. Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) har
efterfølgende sammen med forvaltningen udarbejdet et tilrettet udkast til kommissorium.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2020, dagsordenens punkt 33,
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet
for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. Anne Hjorth og Per
Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Anne Hjorth
og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte reviderede udkast
til kommissorium.
Af det reviderede udkast til kommissorium fremgår det, at opgaveudvalgets opgave bliver at
komme med et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i
lyset af kulturpolitikken. Og herunder:


Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv.



Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte
bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra
andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og
kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre kulturelle genrer.



Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem
bydelsbiblioteker.



Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte
Kommune.



Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på
bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper,
der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i
samskabelsen mellem borgere og kommune.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt
10 borgere.
Se vedlagte reviderede udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede
borgere. Vedlagt som bilag er også det oprindelige udkast til kommissorium for at give mulighed for
at sammenligne.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i fjerde kvartal 2020 og afsluttet i tredje
kvartal 2021.

Indstilling
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Anne Hjorth, Per Bruun Andersen og Kultur indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At det reviderede udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 22-06-2020

Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) udarbejder sammen med forvaltningen et tilrettet
udkast til kommissorium til forelæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 19. august 2020
med henblik på, at kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen
møder den 24. og 31. august 2020.

Bilag
1. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg (3455895 - EMN-2020-02600)
2. Identifikation af interesserede borgere (3452477 - EMN-2020-02600)
3. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg - oprindelig version 18 maj 2020 (3513669 EMN-2020-02600)

6 (Åben) Orientering om ny rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03515

Resumé
Der er indgået en samlet rammeaftale for landets centralbiblioteker for perioden 2021-2024, som
fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets orientering.

Baggrund
Der er nu indgået en samlet rammeaftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets
centralbiblioteker for den kommende fireårige periode fra 2021- 2024. Tidligere har styringen været
udmøntet gennem seks mere eller mindre forskellige aftaledokumenter, men med den nye
rammeaftale indgås en identisk rammeaftale for alle seks centralbiblioteker.
Indhold
Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre politisk prioriterede temaspor, der skal vise retningen
for den nationale biblioteksudvikling i de første to år af den kommende aftaleperiode. De tre
temaspor er: ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning”, ”Kultur for alle” og ”Borgeren i den digitale
transformation”. De enkelte centralbiblioteker, herunder Gentofte Bibliotekerne, der er
centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm, får til opgave at omsætte de politisk
prioriterede og målrettede temaer til indsatser, hvor folkebibliotekerne har en stærk rolle at spille i
samarbejde med hinanden og med andre aktører.
Materialeoverbygningen, hvor centralbibliotekerne indkøber, formidler og vedligeholder en
overbygningssamling af fysiske og digitale materialer er den anden kerneopgave i rammeaftalen.
Materialeoverbygningen skal i den kommende periode være langt mere synlig og transparent, så
folkebibliotekerne ved, hvad de kan forvente fra central side. I den kommende periode skal
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overbygningen også i højere grad formidles og stilles let til rådighed for folkebibliotekernes
slutbrugere.
Med den nye rammeaftale opprioriteres desuden centralbibliotekernes arbejde for at styrke
samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren. Det gøres ved en
inddragende, inkluderende og mere samlende tilgang til opgavevaretagelsen, hvor
centralbibliotekerne kan løfte indsatser nationalt til at understøtte og styrke bibliotekernes arbejde
og succes med indsatserne lokalt.
Økonomi
Med rammeaftalen er der lagt op til en mere national tilgang til opgaveløsningen end tidligere,
hvilket afspejler sig i den vedtagne økonomimodel, som har et grundtilskud, der er væsentligt
højere end tidligere. Dette medfører, at de mindre centralbiblioteker får hævet deres tilskud, men at
nogle af de større centralbiblioteker får sænket deres tilskud. Gentofte Centralbibliotek fastholder
dog sit centralbibliotekstilskud på 2020 niveau. Gentoftes driftstilskud er i alt 16.086.572 kr. i
aftaleperioden 2021-2024.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At tage orienteringen om ny rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Underskrevet rammeaftale for centralbiblioteksvirksomheden, Gentofte Kommune 20212024 (3508490 - EMN-2020-03515)

7 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03014

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2.
kvartal 2020 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på afsluttede opgaveudvalg (bilag
3).

Baggrund
Kultur og Unge
2. kvartal har været præget af COVID-19, der har betydet, at kulturinstitutionerne og ungemiljøerne
har været lukkede i en del af perioden – og derefter er genåbnet, men under retningslinjer, der på
forskellig vis har begrænset aktiviteterne.
Gentofte Hovedbibliotek genåbnede den 18. maj og den 27. maj genåbnede bibliotekerne i Ordrup,
Vangede, Gentoftegade og Jægersborg.
Fritid
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Fritidsområdet har også været påvirket af nedlukningen på grund af COVID-19. Arrangementer er
blevet aflyst eller udsat til efteråret, og al aktivitet i foreninger og kommunes idrætsanlæg,
udendørs træningsstationer og skateranlæg har været lukket i dele af 2. kvartal.
Kommunens idrætsanlæg for udendørs faciliteter til foreningerne åbnede 11. maj, og den 9. juni
åbnede alle indendørs faciliteter for foreningerne på Gentofte Sportspark og i Kildeskovshallen på
nær svømmefaciliteterne.
Svømmefaciliteterne åbnede delvist den 15. juni. De gældende retningslinjer betyder bl.a.
begrænsninger på, hvor mange der må være i bassinerne.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritidsudvalget 2. kvartal 2020 (3545335 - EMN-202003014)
2. Budgetændringer 2. kvartal 2020 - KUF (3542453 - EMN-2020-03014)
3. Specialundervisning og En ny udskoling, opfølgning på tidligere opgaveudvalg 2. kvartal
2020 (3542168 - EMN-2020-03014)

8 (Åben) Mødeplan 2021 for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-03735

Resumé
Mødeplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021.
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og
efterårsferie samt i dagene op til jul.

Indstilling
Det indstilles
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At mødeplanen for 2021 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-06527

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
kultur, unge og fritid.

Baggrund
 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020-3. kvartal 2021
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for
løbende at prioritere emner til behandling.
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.
Årsplanens formål er at være med til at sikre:
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har
indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne
Årsplanen opdateres hvert kvartal.
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020-3. kvartal 2021.
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af
den.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for KUF for 4. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 (3476758 - EMN-2019-06527)
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