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Høringssvar angående budget 2011 til 2014.
I kulturrådet har vi med interesse læst høringsmaterialet for budget 2011 og overslagsår.
Vi finder det beklageligt at Byrådet atter engang gennemfører en større sparerunde, men har forståelse for at
dette er nødvendigt under de givne økonomiske forhold. Som sådan anerkender vi også nødvendigheden af at
ingen områder friholdes for besparelser i de kommende års budgetter.
I forhold til det fremlagte besparelseskatalog på kultur- og fritidsområdet har vi derfor ikke mange kommentarer,
i det vi med tilfredshed kan konstatere at vores foreninger og kulturelle institutioner i hovedtræk friholdes for
større besparelser, selv om vi skal beklage de besparelser der trods alt vil ramme udvalgte foreninger.
Der er dog - desværre - undtagelser fra dette hovedtræk.
Således finder vi det meget beklageligt at der lægges op til en besparelse på Selsø Slot. Slottet er en af vores
meget specielle og unikke turistattraktioner, og er gentagne gange af kommunen og borgmesteren blevet fremhævet som et kulturelt fyrtårn. Selvom der er tale om et forholdsvis beskedent beløb er det derfor overraskende
for os at slottet skal udsættes for besparelser. Det er da heller ikke mere end tre år siden slottets tilskud blev
forøget, netop fordi økonomien omkring slottets drift ellers ikke kunne hænge sammen. Det kan vi frygte igen
bliver tilfældet.
Også de massive besparelser på biblioteksområdet bekymrer. Bibliotekerne har været genstand for kraftige besparelser hvert år siden kommunesammenlægningen. Dette til trods for at kravene til bibliotekerne bliver stadigt
større.
Denne gang tales der om at en mulighed for at opnå besparelsen kunne være at indføre selvbetjening i større
eller mindre grad i flere af bibliotekets filialer.
Vi har principielt intet imod en større grad af selvbetjening, og det har da også vist sig at fungere i andre kommuner. Men vi kan frygte at den øgede grad af selvbetjening betyder et fald i besøg og udlån, og at dette fald i
næste runde bliver selve argumentet for yderligere besparelser eller sågar lukning af filialer. Noget sådant må vi
tage afstand fra.
I forhold til anlægsbudgettet skal vi anbefale at der til andenbehandlingen af budgettet bliver medtaget de fornødne midler til at få udbygget Kulturhuset Elværket med den projekterede Atriumsal.
Endelig skal vi takke Kultur-, fritids- og idrætsudvalget for indbydelsen til dialogmøde om budgettet, i det vi dog
samtidig skal beklage at inddragelse i processen ikke er sket før, at mødet blev indkaldt meget sent, og at vi ikke
på forhånd fik tilsendt nogen form for høringsmateriale.
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