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Afsender: Slagelse Kulturråd 
Modtager: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 
  
Høringssvar:  
 
Slagelse Kulturråd vil indledningsvist takke for muligheden for at blive hørt vedr. 

Genåbning af budget 2022. 
 
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 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget overført et mindreforbrug på drift på 
4,375 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 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, men 
udvalget har prioriteringsforslag for i alt 5,371 mio. kr., og der er allerede et 
mindreforbrug på 4,375 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. 
 
Vedr. 2.1 
Det forekommer relevant at lukke for ansøgninger til markedsføringspuljen, idet der endnu 
ikke er uddelt midler herfra. 

 
Vedr. 2.2 
Slagelse Kulturråd finder det ikke hensigtsmæssigt at reducere Puljen til kulturelle formål, 
da dette vil have negativ betydning for eventuelle nye, kulturelle aktiviteter. 
 
Vedr. 6 
Slagelse Kulturråd finder det ikke hensigtsmæssigt at reducere Puljen til børn og unges 

møde med kunsten, da dette vil have negativ betydning for eventuelle nye, kulturelle 

aktiviteter. I en tid hvor mange børn og unge har været afskåret fra nye indtryk pga. 
corona, er det vigtigt at give dem muligheden for at komme ud og møde kunsten. 
 
Prioriteringsforslagene bør 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 Kultur-, 
Fritids- og Turismeudvalget 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 og anlæg til 2022.  
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