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Høringssvar til Budgetforslag 2021-2024 fra Sektor-MED, Kultur og Fritid

Sektor-MED, Kultur og Fritid har på møde den 7. september gennemgået og drøftet
udkastet til Budget 2021-2024.
Udvalget finder det særdeles positivt, at Udligningsreformens endelige vedtagelse
gør, at man i Randers Kommune nu får et større råderum og dermed mulighed for at
kunne planlægge og tænke mere langsigtet i budgetøjemed.
Kulturområdet har gennem en længere budgetårrække været udsat for både
besparelser og manglende prisfremskrivninger, hvilket har udfordret byens
kulturinstitutioner i høj grad i indsatsen for at kunne opretholde et så højt
serviceniveau overfor borgerne som muligt.
En sådan budgetmæssig nedprioritering har ikke kunne undgå at resultere i et
forringet serviceniveau, uanset hvor meget enhederne har gjort for at opretholde det
niveau man forventer af dem.
I Budgetforslaget har man på kulturområdet valgt at fastholde både de tidligere
vedtagne besparelser og de manglende prisfremskrivninger frem til 2024 til trods for,
at kulturområdet er et af de mindste budgetter i kommunen.
Udvalget har valgt at udvise forståelse for, at de planlagte 0,5% besparelser, som alle
enheder på kulturområdet allerede er pålagt i budgetperioden 2021-2024,
fastholdes.
Men det er udvalgets opfattelse, at de manglende prisfremskrivninger på
kulturområdet, bør ophæves allerede i det kommende budget for 2021 og ikke først i
2024 som udkastet foreskriver.
Det vil give enhederne mulighed for at genetablere og styrke deres indsats mht. at
kunne indfri de forventninger, der stilles til dem i deres bestræbelse på at højne og

udvikle kulturen i Randers Kommune.
Udvalget mener således man bør ophæve de manglende prisfremskrivninger i stedet
for at fastholde spareplanen med både 0,5% besparelse pr. budgetår og manglende
prisfremskrivninger frem til 2024. Udvalget glæder sig, som sagt over den positive
udvikling, men mener klart og utvetydigt, at de nye budgetmæssige muligheder først
og fremmest bør komme enhedernes eksisterende budgetter til gode.
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