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Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateri-

ale for 2019-2022 

 

Vedlagt fremsendes: 

 Forslag til budgetredegørelsen 2019 

 Forslag til takster for 2019 

 

Desuden er der i følgeskrivelsen redegjort for drøftelserne i kulturud-

valget og i HMU. 

 

Drøftelser i Kulturudvalget 

 

Målsætningerne (såvel opfølgning på regnskabsmål for 2017 og nye 

mål for 2019) for Kultur og Borgerservice blev drøftet i Kulturudvalget 

d. 16. maj 2018 uden væsentlige bemærkninger.  

 

Udvalget har jf. budgetinstruksen fået en orientering om og haft en 

drøftelse af økonomien i Kultur og Borgerservice. I overensstemmelse 

med byrådets behandling af regnskab 2017 har udvalget desuden haft 

en drøftelse af disponering af overskuddet i Kultur og Borgerservice. 

Dette er ligeledes sket på udvalgsmødet d. 16. maj 2018. I e-

Dagsorden ligger det dokument, som blev brugt til gennemgangen og 

til drøftelserne.  

 

Udvalget har også fået en orientering om de væsentligste økonomiske 

udfordringer (drift), hvilke er listet nedenfor: 

 Hovedbiblioteket Dokk1 – Drift og vedligehold af IT 

 Hovedbiblioteket Dokk1 – Drift og vedligehold af inventar 

 Valgkontoen – Udgifter afledt af byens vækst og nyt valgsy-

stem med digitale valglister 

 Kulturpuljerne – midlertidige bevillinger udløber 

 Symfoniorkesteret – produktionskapacitet som følge af de 

mange udadvendte aktiviteter 

 Udbud af vedligehold af boldbaner 

 Udhuling af tilskud som følge af ny momsbekendtgørelse  
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HovedMEDudvalget 

 

HovedMEDudvalget i Kultur og Borgerservice har fået en orientering 

og drøftet budgetmålene d. 22. februar 2018. 

 

Øvrige væsentlige forhold 

 

KL har som følge af overenskomstforhandlingerne ikke fastlagt pris- 

og lønfremskrivningsprocenten, hvilket betyder at budgetredegørelsen 

og taksterne er angivet i 2018-priser. Materialet vil blive opdateret til 

2019-priser, når fremskrivningssatsen er tilgængelig. 

   

Taksterne i Musikhuset skal fastsættes på markedsvilkår. Det foreslås 

derfor at disse udgår fra takstoversigten og erstattes af en generel 

bemærkning om, at priserne fastsættes efter markedsvilkårene. Der 

vil blive lavet link i takstskemaet til Musikhusets hjemmeside, hvor de 

aktuelle takster vil kunne findes.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rabih Azad-Ahmad   

 /  

Kirsten Jørgensen 

 


