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Den 23. august 2022 

Til 

 

Stab for Økonomi og Digitalisering 

Budget Analyse og Data 

Rådhuspladsen 11 

4200 Slagelse 

 

 

Høringssvar vedr. Budget 2022 
 

Slagelse Kulturråd vil indledningsvist takke for muligheden for at blive hørt vedr. Budget 2022. 

 

Slagelse Kulturråd vil gerne kvittere for, at Ny Trelleborg-projektet fastholdes, trods generelle 

udfordringer af den kommunale anlægsramme. Ny Trelleborg-projektet udgør et stort potentiale for 

kulturelle aktiviteter, og det er derfor en klog beslutning at opretholde projektets momentum. 

 

Det er positivt, at Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgiftsramme øges i Budget 2022 i forhold til 

det vedtagne budget for 2021. Det giver gode forudsætninger for et højere service- og 

aktivitetsniveau på kulturområdet i Slagelse Kommune. Udgiftsrammen forøges på områderne 

”Puljer m.m.” (Kultur), ”Aktiviteter Fritid” samt ”Folkeoplysning”, og Slagelse Kulturråd hilser denne 

prioritering velkommen. 

 

Slagelse Kulturråd værdsætter det politiske ønske om, at kommunale tilskud skal bruges til at 

sætte gang i udviklingen af eksisterende og nye kulturelle aktiviteter. Det er derfor konstruktivt at 

forøge kommunens puljer på kulturområdet. Det bemærkes, at denne opprioritering formentligt ville 

kunne ske uden at forøge udvalgets samlede udgiftsramme, henset til at Kultur- og Fritidsudvalget 

har haft mindreforbrug i perioden 2018-2020. Det kan give anledning til undren i kommunens 

kulturliv at se, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har udnyttet sin udgiftsramme, og at man som 

kulturaktør måske samtidigt har fået afslag på eller kun delvist godkendt sin puljeansøgning. 

 

I dag er der en tendens til, at Puljen til Kulturelle Formål fordeles fuldstændigt ved første 

ansøgningsrunde. Det kompromitterer den løbende ansøgningsfrist. Slagelse Kulturråd vil derfor 

opfordre Kultur- og Fritidsvalget såvel som Kulturafdelingen til at være opmærksomme på den 

løbende ansøgningsfrist og mulighederne for at få del i puljens midler. En løsning kunne være, at 

Kultur- og Fritidsudvalget i andet halvår øger puljerne og bevillingerne, hvis budgetopfølgningerne 

antyder endnu et mindreforbrug for året. 
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Vi glædes over mange gode tiltag i kommunen, deriblandt Børnenes Kulturregion, og vi ser frem til 

at fortsætte det gode samarbejde med både Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturafdelingen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Sieling 

Formand 

Slagelse Kulturråd 

 


