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Afsender: Slagelse Kulturråd 
Modtager: Økonomiudvalget 
  
Høringssvar:  
 
Slagelse Kulturråd er ganske vist ikke defineret som høringspart vedr. Genåbning af 

budget 2022 på Økonomiudvalgets områder, men kulturrådet er blevet opmærksom på 
høringen via høringsprocessen i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Der er på 
hovedkonto 06 områder, som relaterer sig til interesseområderne for Slagelse Kulturråd, 
og helt konkret ligger prioriteringsforslag nr. 15 og 16 inden for området Kultur og Fritid. 
Slagelse Kulturråd mener derfor at være relevant og berettiget høringspart. Dette 
høringssvar adskiller sig derfor fra høringssvaret, der samtidigt er afsendt til Kultur-, 

Fritids- og Turismeudvalget. 

 
Slagelse Kulturråd anerkender behovet for at rette op på kommunens økonomiske 
situation, men hvor meget? Selvom det vil komme til at gøre ondt at rive plastret af, er 
det alligevel det rigtige at gøre. Prisværdigt er det derfor også, at administrationen har 
opstillet en række prioriteringsforslag som grundlag for den politiske debat og prioritering.  
 

Byrådet godkendte d. 28. marts at overføre mer- og mindreforbrug på drift fra 2021 til 
2022. Her fik Økonomiudvalget overført et mindreforbrug på drift på 14,841 mio. kr. Det 
er uklart, hvorvidt disse tal er indeholdt i Genåbning af budget 2022. De er givetvis ikke 
indeholdt, fordi besparelseskravet på i alt 80 mio. kr. blev besluttet i februar 2022 og 
overførslen af mindreforbruget i marts 2022. 
I så fald de ikke er indeholdt, må det være nærliggende at lægge mindreforbruget i kassen 
som en besparelse. Det kan forekomme unødvendigt at iværksætte reduktioner og skabe 

forringelser for samtidigt at tage imod uforbrugte midler fra året før. Det skaber blot et 
større mindreforbrug og ikke økonomisk balance. 
Der er endnu ikke givet et besparelseskrav for Økonomiudvalget, men udvalget har 
prioriteringsforslag for i alt 25,509 mio. kr., og der er allerede et mindreforbrug på 14,841 
mio. kr. fra året før. 
Hele Slagelse Kommune skal spare 80 mio. kr., og der er samlet set overført 31,934 mio. 

kr. på drift til 2022. Det betyder, at der kun bør findes besparelsesforslag for netto 48,066 
mio. kr., hvilket er en væsentlig forskel. 
 
Der er i sagsfremstillingen redegjort for, at der er ”behov for en sammenhængende 
analyse og vurdering af mulighederne for omstilling og udvikling af kommunens samlede 
administration, så de økonomiske udfordringer kan mødes mere offensivt end de konkrete 
forslag taler ind i”. I den forbindelse skal der indhentes tilbud på ekstern bistand. Slagelse 

Kulturråd stiller sig undrende over for denne prioritering, når Økonomiudvalget samtidigt 

ønsker yderligere prioriteringsforslag, der tager udgangspunkt i netop reduktion af 
konsulentstillinger. At omlægge udgifter fra intern konsulentbistand til ekstern 
konsulentbistand er ingen besparelse, men blot en omlægning. Slagelse Kulturråd kan kun 
samarbejde med kommunens egne konsulenter og har ikke mulighed for at samarbejde 
med skiftende leverandører af ekstern konsulentbistand. I praksis vil det betyde en 
reduceret kontaktflade mellem kommunens administration og Slagelse Kulturråd, hvilket 

ikke vil være hensigtsmæssigt. 
 
Prioriteringsforslag nr. 15 er kun beskrevet som en fastholdelse af en tidligere 
udmøntning. Det er uklart hvilken udmøntning, der er tale om, så Slagelse Kulturråd har 
desværre ikke mulighed for at forholde sig til forslaget. 
 

Prioriteringsforslag nr. 16 spænder bredt fra besparelse på løsøre, personalepleje og 
kompetenceudvikling (model 1) over reduktion af serviceniveau til forenings- og kulturlivet 

(model 2) videre til besparelse på ressourcer til udvikling (model 4). 
For det første vil det ikke være hensigtsmæssigt at reducere serviceniveauet for forenings- 
og kulturlivet, hvilket vil blive oplevet som en forringelse. Hovedparten af kulturel aktivitet 
i Slagelse Kommune løftes af forenings- og kulturlivet uden for den kommunale sektor, 
men aktiviteterne er afhængige af vejledning af og sparring med den kommunale 

administration. En reduktion på dette område vil gøre det sværere at være aktør i 
kommunens forenings- og kulturliv. Det samme gør sig gældende for forslaget om 
reduktion i ressourcer til udvikling. Hvis det som frivillig aktør bliver sværere at få adgang 
til vejledning fra kommunen, går det ud over gejsten og drivkraften i såvel nye og 
eksisterende aktiviteter i forenings- og kulturlivet. 
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For det andet bør prioriteringsforslagene behandles i et helhedsperspektiv. Hvis Byrådet 
endeligt beslutter besparelser på serviceniveauet for forenings- og kulturlivet på 
Økonomiudvalgets område, og Byrådet SAMTIDIGT beslutter besparelser på den 
økonomiske støtte til forenings- og kulturlivet på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets 
område, vil forenings- og kulturlivet blive stækket i alvorlig grad. Slagelse Kulturråd 
opfordrer dermed Økonomiudvalget og det samlede byråd til at overveje signalværdien i 

at reducere både kommunens eget engagement og økonomiske støtte til forenings- og 
kulturlivet. 
 
Slagelse Kulturråd henstiller, at der ikke iværksættes unødvendige budgetreduktioner 
henset til et fortsat velfungerende forenings- og kulturliv samt overførslen af 
mindreforbrug på drift til 2022.  
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