Høringssvar til budget Randers 2020-2023

Vedr. pkt. 51 i direktionens sparekatalog, besparelser på Museum Østjylland
Medarbejderne på Museum Østjylland anerkender, at Randers Kommune er udfordret på økonomien de
kommende år. Alligevel vil vi anbefale kommunalbestyrelsen at overveje, om de foreslåede besparelser på
Museum Østjylland med særlig fokus på Håndværksmuseet Kejsergården er den rigtige beslutning. Imod
besparelser på området taler:
•

•

Besparelser i Randers vil, fordi museet er organiseret på tværs af tre kommuner, uvilkårligt komme
til at ramme de direkte borgerrettede funktioner: åbningstider, formidling og skoletilbud. Det vil føre til
en markant forringelse af museets serviceniveau for borgerne i Randers Kommune.
Skoletjenesten på Kejsergården, der forslås at blive nedlagt, er en essentiel del af
Håndværksmuseet:
o Omtrent to tredjedele af de ca. 7000 årlige besøgende kommer i forbindelse med
skoletjenestens tilbud, det være sig aktiviteter for skoleklasser og uddannelsesinstitutioner
eller arrangementer og aktiviteter, der er åbent for det generelle publikum.
Skoletjenestemedarbejderen er tovholder på og arrangør for alle former for arrangementer
på Håndværksmuseet, fx ferieaktiviteter for børn. Uden disse funktioner og en skoletjeneste
vil Håndværksmuseets besøgstal blive kraftigt reduceret.
o

Skoletjenestetilbud på Håndværksmuseet Kejsergården benyttes både af folkeskolerne og
ungdomsuddannelserne i Randers. Der skal særligt fremhæves samarbejdet med teknisk
skole.

o

Gennem sine aktiviteter og tilbud skaber Skoletjenesten interesse for håndværk, design og
faglært arbejde hos børn og unge på skoler og uddannelsesinstitutioner i Randers
kommune. Skoletjenestetilbuddene supplerer og uddyber institutionernes egen undervisning
og er særdeles populære. I 2019 er der gennemført ca. 100 aktiviteter med skoleklasser på
Håndværksmuseet.

o

Skoletjeneste-medarbejderen på Håndværksmuseet varetager en lang række opgaver, som
er helt nødvendige, hvis Håndværksmuseet skal eksistere med bemanding af frivillige
håndværkere. Det drejer sig om vagtplaner, rekruttering af nye frivillige og i det hele taget at
være forbindelsesled mellem museum og frivillige.

o

Den daglige drift af Håndværksmuseet er således afhængig af en museumsansat.
Denne stilling kan ikke undværes, selv om man lukker ned for aktiviteter og skoletjenesten.
Derfor kan den beregnede besparelse ikke opnås, uden at man reelt risikerer en lukning af
Håndværksmuseet.

•

Museets økonomi vil i forvejen komme under pres de kommende år, da der vil ske en naturlig afgang
af medarbejdere i forskellige tilskudsordninger, herunder den gamle fleksjob-ordning. Nye
medarbejdere til de ledige jobfunktioner skal ansættes under andre vilkår og ordninger, der vil påføre
museet øgede lønudgifter.

•

Museum Østjylland skaffer hvert år mange eksterne midler – også til driften. Det betyder, at der
alene på driftssiden sikres værdi for mere end 1½ kr., hver gang kommunen investerer 1 kr. Et

mindre kommunalt engagement vil alt andet lige formindske museets muligheder for i fremtiden at
sikre midler fra fonde, puljer og sponsorer.
•

Økonomien i Museum Østjylland er reguleret af en samdriftsaftale mellem Norddjurs, Syddjurs og
Randers kommuner. En stor besparelse fra Randers Kommunes side kan i yderste konsekvens
bringe aftalen – og dermed museets eksistens - i fare. Med den strategi risikerer man at stoppe en
positiv udvikling, som genererer både mange midler og mange museumsgæster til fordel for en mere
”almindelig” drift, hvor museet kan blive nødt til at koncentrere sig om løsning af de opgaver, der er
pålagt museet ifølge museums- og arkivloven, fremfor at levere et bredt og varieret kultur- og
dannelsestilbud til borgerne.

MED-udvalget mener derfor, at en eventuel besparelse først bør udmøntes efter en meget grundig
politisk drøftelse i både byråd og museets præsidium, så det bliver helt tydeligt, at der er foretaget et
klart politisk fravalg i forhold til den meget ambitiøse strategi for museet, som præsidiet har vedtaget, og
som Randers Kommunes Kultur- og fritidsudvalg har godkendt.
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