
Høringssvar vedr. Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til 
udmøntning af budgetvedtagelse 2017-2020

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar:
• Kulturrådet 
• Kulturskolens bestyrelse
• Idrætsrådet 

Oversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart Administrationens 
bemærkninger

8 Reduktion på Børn og 
Ungepuljen 

Kulturrådet Ingen bemærkninger. 

9 Reduktion på Kulturrådspuljen Kulturrådet Ingen bemærkniner.

14 Aktivitetstilskud til foreninger Kulturrådet Ingen bemærkninger

15 Udviklingspuljen Kulturrådet Ingen bemærkninger

17 Fastholde besparelse på
ledelsesadministration

Kulturskolens 
bestyrelse

Ingen bemærkninger

Generelle betragtninger Idrætsrådet Ingen bemærkninger 

Samlede høringssvar i deres fulde ordlyd

Høringspart Høringssvar

Kulturrådet Det fremgår af det udsendte budgetmateriale 2017-2020. at der skal være 
besparelser på følgende områder inden for Kulturrådet:
På Børne og Ungepuljen vil der i 2017 være en besparelse på 84.000 kr og de 
efterfølgende år på 23.000 kr. 
På Kulturrådspuljen vil der være en besparelse på 61.000 kr. i årene 2017-2020

Det er svært at se, hvor der på kulturråds området kan ske besparelser, men jeg 
af den opfattelse, at vi tage vores del af besparelserne,  så der er ingen 
bemærkninger til besparelsen på de 84.000 kr. 

At der ikke afsættes 30.000 kr. fra Børne og Ungepuljen til Børne- og Ungepuljen 
UDDANNELSE, som det skete i indeværende år. Men at beløbet kun er på 
10.000 kr. til UDDANNELSE. 

Der er ikke bemærkninger  til besparelsen på Kulturrådspuljen.

M.h.t. Aktivitetstilskud til foreninger: Her var der en besparelse på 100.000 kr. i 
2014, som træder i kraft fra 2018. Nu har KIU forslag til, at der sker en yderligere 
besparelse på 100.000 kr. fra 2017 og fremover. Der er ikke så meget at sige til 
det fra Kulturrådets side.

Udviklingspuljen nedsættes til 50.000 kr. Det er der ikke  bemærkninger til  fra 
Kulturrådet side.

Kulturskolens 
bestyrelse

Bestyrelsen støtter op om LU´s høringssvar og ønsker derud over at gøre 
opmærksom på, at  omkring 12 elever ville kunne få undervisning en gang om 
ugen for de 70.000 kr. Der gøres ligeledes opmærksom på at besparelsen på de 
70.000 betyder et mindre tilskud fra staten på omkring 10.000 kr. Dermed bliver 



effekten af besparelsen svarende til 80.000 kr.

Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed at udvalget har valgt, ikke at spare på 
Billedskolen, således at Kulturskolen fortsat kan fremstå som en helhed i den 
kunstneriske dannelse og udfoldelse af kommunens børn og unge.

LU noterer sig at det er besluttet at benytte muligheden for en 
finansieringsreduktion på 70.000 kr på Musikskolens budget. 
Det bemærkes at der med denne "naturlige afgang" forventes, at det nuværende  
serviceniveau vil kunne opretholdes, indtil overenskomstmæssige lønstigninger 
udhuler budgettet.

LU mener at Kulturskolen dermed har bidraget relativt i forhold til besparelsen på  
de 1.881.000 kr.

LU vil gøre opmærksom på, at hvis de 70.000 kr kunne bevares i Musikskolens 
budget, ville de kunne anvendes på yderligere tilbud rettet mod børnefamilier - 
en gruppe af borgere kommunen gerne vil tiltrække i forbindelse med Et lidt 
bedre liv!.

Idrætsrådet Udtalelse fra Idrætsrådet til prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag –
Kultur- og Idrætsudvalget. Budget 2017-2020.
Idrætsrådet er bekymrede for den generelle besparelse på alle konti, som for 
nærværende
svarer til ca 4 %, men som kan blive større, hvis der er elementer i det 
foreliggende
prioriteringskatalog, som afvises.
Idrætsrådet er især bekymrede for effekten på de mindre konti, hvor en 
sådan besparelse
kan føles urimelig hård, og kan have store konsekvenser for 
aktivitetsniveauet.
Idrætsrådet finder, at besparelsen, svarende til de ca 4 % på Rådets større 
konti, er beklagelige, men i højere grad til at leve med.


