HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Centerudvalg for Kultur og Borger

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Centerudvalg for Kultur og Borger

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.09.2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Kultur og Borger

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Det budget område som Centerudvalg for Kultur og Borger dækker

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Centerudvalget har drøftet budgetforslaget 2019-2021 på møde den 17. september 2018.
Centerudvalget ser med tilfredshed på, at området ikke er ramt af direkte af besparelser, men
udtrykker dog bekymring over, at alle udvalg efterfølgende skal finde 0,5 % besparelse til
omprioritering inden for eget område. Centerudvalget anbefaler, at denne proces kommer til at
foregå i åben dialog mellem udvalget og områdets institutioner/aktører.
Centerudvalget påpeger, at det vil være formålstjenstligt, som et led i en øget åbenhed om
budgetprocessen i forhold til især medarbejdere og aktører, at alle budgetønsker, der har været
forelagt i løbet af budgetprocessen fremgår af materialet, også de der ikke er imødekommet.
Halområdet ser med tilfredshed på, at der er afsat 150.000 kr. til opgradering af Hallernes
budget, men påpeger, at det ikke står mål med den nedjustering, der har fundet sted de sidste 5
år.

Bibliotek og Borgerservice er ligeledes tilfredse med tilskuddet på 140.000 kr. til renovering af
bibliotekets elevator i Nykøbing.
I forhold til øvrige prioriteringer finder udvalget det ærgerligt, at der ikke er afsat midler til
Åben Skole, da det har vist sig som en markant indgang til skolerne for alle kulturinstitutionerne
og som et meget et værdifuldt samarbejdsprojekt mellem skole – og kulturområdet og med stor
effekt for elever og lærere.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Eva Ormstrup, Centerchef for Kultur og Borger

Dato
17.09.18

