
Museum Østjyllands økonomi 2022-2023 

 

Baggrund 

Museum Østjylland økonomi er alvorligt udfordret, fordi en stor del af museets drift har været bygget på brug 

af støttet arbejdskraft i form af blandt andre fleksjobbere og seniorjobbere. Ordningerne med blandt andet 

fleks- og seniorjobs er under forandring og afvikling. Derfor bliver museets økonomi forringet hver gang en 

fleks- eller seniorjobber går på pension og skal erstattes med en ansat på ordinære vilkår og med behov for 

fuld finansiering fra museets side. 

 

Museets udfordring i de kommende år 

Den økonomiske udfordring blev i forbindelse med behandling i de kulturelle udvalg i museets tre kommuner 

i forsommeren 2020 beregnet til samlet set knap 2.2 mio. kr. i perioden 2019-2025, jf. nedenfor: 

 

 

 

Ved budgetlægningen for 2021besluttede de tre kommuner på denne baggrund at hæve tilskuddet til 

Museum Østjylland med et beløb svarende til 5 kr. pr. indbygger, i alt ca. 890.000 dog fraregnet 135.000 kr. 

som Norddjurs Kommune foretog som en engangsbesparelse. Museet kom derfor til at mangle ca. 530.000 

kr. på det fremadrettede budget (+135.000 kr. ekstra specifikt i 2021). 

I 2021 var der derfor nødvendigt at gennemføre besparelse på museet i form af blandt andet indskrænkning 

af åbningstiden og fjernelse af en særudstilling fra programmet. 

Udfordringen for Museum Østjylland fortsætter dog med at vokse. I løbet af resten af 2021, 2022 og 2023 

går yderligere 3 fleksjobbere og 2 seniorjobbere på pension. Det betyder, at museet økonomiske efterslæb 

fortsætter med at vokse. 

De manglende 530.000 kr. fra de foregående år øges i 2022 med ca. 145.000 kr. og i 2023 med yderligere 

ca. 120.000 kr. Disse beløb svarer pr. indbygger i 2021 til knap 3 kr., i 2022 til 0,8 kr. og i 2023 0,7 kr., eller i 

alt ca. 4,5 kr. pr indbygger i de tre kommuner. 

Samlet set er der derfor i 2022 og 20223 behov for enten varige besparelser på ca 800.000 kr. eller tilførsel 

af et tilsvarende beløb i ekstra midler. Hvis man ønsker at undgå varige besparelse på museet vil 

ovenstående medføre, at der skal tilføres følgende beløb i kommunerne over de næste to år: 

Behov for finansiering for at imødegå 

besparelser 

2022 2023 

Randers 373.160 kr. 68.740 kr. 

Norddjurs 140.410 kr. 25.865 kr. 

Syddjurs 163.400 kr. 30.100 kr. 

Sum 676.940 kr. 124.705 

 

JSJ, 15.06.21 

Samlet fleks- og 
seniorjobudfordring i kr. 
fordelt på kommuner* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Randers    180.375    523.08
8 

  1.244.100**       1.351.350         1.351.350   1.380.485    1.401.295 

Norddjurs       50.398   120.955        129.613          141.735            249.960      603.769       653.715 

Syddjurs       19.980     47.951           47.951            71.975              71.975        97.803       133.962 

Sum    250.753   691.994     1.421.665       1.565.060         1.673.285   2.082.057    2.188.972 


