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Høringssvar vedr. budget 2014 fra Centerudvalg for Fagcenter
Kultur og Fritid.
Centerudvalget for Fagcenter Kultur og Fritid suppleret med arbejdsmiljørepræsentant fra
Sundhedscenter har på møde den 18. september 2013 drøftet Budgetforslaget for 2014 – 2017
med henblik på afgivelse af høringssvar. Centerudvalget besluttede at indgive følgende bemærkninger;
Centerudvalget udtrykker generel tilfredshed med, at kultur- og fritidsområdet samlet set ikke
er berørt i væsentlig grad, og at der er afsat midler til udviklingsaktiviteter.
Centerudvalget udtrykker, at det er positivt, at den besparelse på 2 mill. på halområdet fra
2013 nu er fordelt over to år med en pris x mængde regulering i 2014. Energiudgifter og øget
pres på de øvrige svømmehaller har vist, at mindreforbruget i driftudgifter i forbindelse med
midlertidig reduktion af faciliteterne efter halbranden er mindre end antaget.
Centerudvalget udtrykker bekymring i forbindelse med rammebesparelsen på 300.000 kr. på
biblioteksområdet både i et fagligt og et personalemæssigt perspektiv. Biblioteket blev besparet 10 % for to år siden, hvilket betød betydelig personalereduktion. Den planlagte besparelse
vil betyde yderligere personalereduktion.
Centerudvalget udtrykker en undren over den planlagte rammebesparelse på biblioteksområdet
set i lyset af de væsentlige udfordringer biblioteksområdet står i, i forhold til den vanskelige
overgang mellem bøgernes fysiske forsvinden og de digitale mediers fremmarch. For at opfylde
betingelserne i loven, er biblioteket forpligtet til at opretholde udlånsplatforme til begge typer
af medier, hvilket selvfølgelig presser økonomien. Tilslutning til den fælles nationale DDB platform – Danskernes digitale Bibliotek - stiller store krav til kompetenceudvikling af medarbejdere, samtidig med, at de økonomiske konsekvenser er svære at forudsige i forhold til prisen på
de digitale medier. Biblioteksområdet i Odsherred bidrager desuden væsentligt til udvikling af
borgerens digitale kompetencer på vej mod 2015, og er endvidere en vigtig videns- og oplysningsinstitution set i lyset af uddannelsesgraden hos specielt de unge borgere i kommunen, og
er desuden et attraktivt tilbud i forhold til kommunens mange landliggere og turister.
Centerudvalget bemærker, at der på Børne- og uddannelsesområdet er afsat midler til implementering af den nye Folkeskolereform, der også vil få konsekvenser for Kultur og fritidsområdet. Der udtrykkes bekymring i forhold til skolereformens indflydelse på aktiviteter i musikskole, foreningslivet og for at presset på kapaciteten i idrætsfaciliteterne i dagtimerne vil få
konsekvenser for andre brugergrupper, hvilket på længere sigt har konsekvenser for folkesundheden.

Centerudvalget betoner vigtigheden af at tænke kultur- og fritidsområdet ind arbejdet med
implementering af den nye folkeskolereform.
Øget pres på idrætsfaciliteterne fra skolerne er positivt i et folkesundhedsmæssigt perspektiv,
men øger også behovet for renovering og investeringer i bæredygtige løsninge.
Vedrørende anlægsbudgettet udtrykker centerudvalget bekymring over, at der ikke er afsat
anlægsmidler til nødvendig renovering af de eksisterende halkomplekser og idrætsfaciliteter,
der pt. er meget nedslidte og energimæssigt ikke er bæredygtige. Renovering og omlægning til
Greenkey har i flere omgange været fremført som anlægsønske, men er ikke er imødekommet.
Centerudvalget udtrykker bekymring for at nedslidning af faciliteterne på sigt kan have negativ
indflydelse på anvendelsesgraden, og i et miljømæssigt perspektiv stigende omkostninger som
følge.
Centerudvalget bemærker, at proceduren vedrørende budgettilblivelsen i år har været langt
bedre end i 2012.
På Centerudvalgets vegne

Eva Ormstrup, centerchef Kultur og Fritid
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