18. august 2021

Respons på brev fra Københavns BeboerNetværk om nattelivs- og
restaurationsbranchen til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation
DRC og HORESTA er blevet gjort opmærksom på, at KBN, Københavns BeboerNetværk, den 16.
august har sendt en skrivelse til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen under titlen
”Nattelivs- og restaurationsindustriens særstatus”.
Restaurations- og nattelivserhvervet har aldrig været mere professionelt og seriøst omkring deres
forretningsdrift end nu med et stærkt fokus på det samfundsansvar, som følger med, når man
driver forretning inden for det segment. Særligt de tre fremhævede virksomheder i KBNs brev går
forrest ved bl.a. at have tiltrådt UN Global Impacts retningslinjer og professionalisere erhvervet.
Det undrer os desuden, at indholdet i brevet fra KBN slet ikke handler om dét Kultur- og
Fritidsudvalgets medlemmer skal stemme om i dag – nemlig den kommende restaurations- og
nattelivsplan og mulige konstruktive løsningsforslag til de kommende fire års samarbejde om et
natteliv og værtskab i verdensklasse i Københavns Kommune.
Vi oplever desværre brevets formål fra KBN som endnu et forsøg på at grave skyttegrave og
skubbe parterne længere fra hinanden i en situation, hvor der i stedet er brug for, at vi lægger
uenighederne til side og fokuserer på substansen og samarbejdet. Og det er rigtig ærgerligt, fordi
hele processen om udarbejdelsen af den kommende restaurations- og nattelivsplan har handlet
om, at vi som parter – politikere, beboere, erhverv og Københavns Kommune skulle komme
tættere på hinanden og finde gode og fælles løsninger.
I erhvervet ønsker vi, og indgår kontinuerligt i et konstruktivt, sagligt og løsningsorienteret
samarbejde på tværs af forvaltninger med beboere (og beboerforeninger) og politikere, der kan
bidrage til at nedbringe gener fra festen i gaden og andre afledte konsekvenser ved at have et
attraktivt og professionelt drevet natteliv i København.
Vi opfordrer derfor til, at vi holder fokus på bolden nemlig, hvordan vi i fællesskab får et
restaurations- og natteliv i København i verdensklasse, og hvor målet er udvikling i stedet for
afvikling.
Derfor vil vi gerne minde om, som vi har gjort det igennem hele processen i forbindelse med
udformningen af den kommende Restaurations- og nattelivsplan, at:
1) Et godt og trygt natteliv og en stærk restaurationsbranche spiller en væsentlig og
nødvendig rolle for den samlede oplevelse af København som hovedstad. Hele turisme- og
oplevelseserhvervet i København er gensidigt afhængige af hinanden i den værdikæde, de
alle er en del af. Uden et stærkt restaurations- og natteliv i København færre turister,
konferencer, messer, kongresser og events. Så enkelt kan det siges.
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Københavns gentagne kåringer, som en af de bedste byer i verden at leve i og besøge,
hænger derfor i væsentlig grad sammen med et spændende og velfungerende natteliv og
en internationalt anerkendt restaurationsscene.
2) Restauranter, fastfood, café og nattelivsvirksomheder i København By (København,
Frederiksberg, Taarnby & Dragør kommuner) tilsammen omsatte for 14,2 mia. kr. i 2019
(DST 2019). Det svarer til en samlet beskæftigelse på ca. 32.000. Erhvervet genererer
således store moms- og afgiftsindtægter samt skatteindtægter fra medarbejderne til både
stat og kommune. Samtidig sikrer branchen afledt forretning til en hel værdikæde og udgør
en livsvigtig partner for kulturlivet i København. Det er derfor meget forsimplet at
konkludere et samlet erhvervs bidrag til både stat og kommuner, sådan som KBN forsøger
at fremstille det ved at gøre det til et spørgsmål om tre virksomheders individuelle
skatteindbetalinger.
3) Restaurationsbranchen og det professionelle natteliv, inklusive de tre virksomheder nævnt
i KBNs brev, aktivt og konstruktivt har deltaget i arbejdet om tilblivelsen af en ny
restaurations- og nattelivsplan for Københavns Kommune i fht. dialog om konstruktive
løsninger og bidrag til nedbringelse af gener fra festen i gaden, herunder bl.a.
medfinansiering af natteværter.
Erhvervet var meget kritisk overfor den oprindelige restaurations- og nattelivsplan, der
blev fremlagt i starten af året, da den var en direkte trussel mod erhvervets overlevelse,
fordi den stillede meget stor tvivl om virksomhedernes ret til fremover at drive forretning i
Københavns Kommune. Erhvervet har under hele forløbet budt ind med konstruktive
løsninger, der kan bidrage til at skabe et endnu tryggere og bedre natteliv i København og
samtidig bidrage til at afhjælpe ’festen i gaden’. Fx gennem yderligere fokus på:
•
•
•
•
•
•

Udvidelsen af Natteværtsordningen (som branchen selv medfinansierer)
Begrænsning af kørslen om natten i dele af middelalderbyen
Et muligt kommunalt ordenskorps, der kan bistå politiet og Natteværterne med at
sikre den god fest og begrænse festen i gaden
Regulering af detailhandlen - herunder mulighed for forbud mod salg af alkohol til
mindreårige fra kiosker og butikker i nattetimerne
Fokus på videreuddannelse af virksomhedernes medarbejdere og en certificering
Flere fælles kampagner med det formål at styrke en kulturen i nattelivet, der
giver plads til alle
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4) Hele branchen i disse år gennemgår en stærk professionalisering, som i særdeleshed er
drevet af de tre nævnte virksomheder, der alle er aktive medlemmer af brancheinitiativet
REGA. REGA arbejder aktivt for at fremme en ansvarlig nattelivs- og restaurationsbranche
samt et meget grundigt arbejde med menneskerettigheder og de miljømæssige, sociale og
klimamæssige bundlinjer
Erhvervet vil igen gerne takke for et meget konstruktivt samarbejde med både politikere og
Københavns Kommune, som vi håber og forventer fortsætter i en endnu tættere og bedre form i
forbindelse med implementeringen af den nye restaurations- og nattelivsplan for København.
DRC og HORESTA står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. Vi indgår
selvfølgelig også gerne i en dialog om de forslag, vi har bidraget med til den kommende
nattelivsplan for Københavns Kommune samt den indsats vores medlemmer gør i det daglige for
at sikre et trygt og godt natteliv i København.
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