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Høringssvar til Budgetforslag 2020-2023 fra Sektor-MED, Kultur og Fritid
Sektor-MED Kultur og Fritid har på møde den 10. oktober 2019, gennemgået og drøftet udkastet til
Budget 2020 -2023.
Vi finder det beklageligt, at der endnu engang er udsigt til besparelser på kulturområdet, og atter er
byens kulturinstitutioner tvunget til at nedprioritere, hvilket ikke kan undgå at betyde forringelser af
serviceniveauet overfor borgerne.
Kulturområdet har i forvejen et af de mindste budgetter i kommunen og har, efter flere år med
besparelser og manglende prisfremskrivninger, efterhånden meget svært ved til stadighed at skulle
honorere de forventninger og krav, der stilles både fra borgerne og de kulturpolitiske visioner og
målsætninger, der er opstillet fra politisk hold.
Området burde i stedet opprioriteres og ses som en investering. Det ville være til glæde for borgerne
i Randers Kommune, og det vil kunne tiltrække tilflyttere til kommunen. Vi har desuden en
formodning om, at det også ville kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere indenfor kulturområdet
ved fremtidige stillingsopslag.
Kulturen bør derfor sættes højere på den politiske dagsorden og som nævnt bør man se den som en
investering og ikke som en udgift.
Kulturen kan skabe fællesskaber, livskvalitet og somme tider fange grupper, som man ellers kan have
svært ved at nå. Ligeledes kan kulturen have en særdeles positiv effekt på faktorer som inklusion,
sammenhold og helbred.
Alt sammen faktorer, som kan medvirke til at skabe attraktive forhold med henblik på kommende
tilflyttere og byens borgere.
Samtidig konstaterer udvalget med tilfredshed, at budgetforslaget er tydeligt og uden omsvøb,
således at man har mulighed for at se, hvad de planlagte besparelser konkret kommer til at koste på
serviceniveauet for den enkelte kulturinstitution.
På vegne af Sektor-MED Kultur
Claus Engstrup
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