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Budgetbemærkninger for Kulturudvalget 2018-2021
Kulturudvalget består af et politikområde, som er beskrevet nedenfor
Tabel 1. Kulturudvalget - oversigt over politikområder.
Opr. vedt.
Regnskab
Drift og refusion i 1.000 kr.
budget
2016
2017
Kultur
26.750
I alt
0
26.750

Budget
2018
27.507
27.507

Budgetoverslag
2019
27.507
27.507

Budgetoverslag
2020
27.507
27.507

Budgetoverslag
2021
27.507
27.507

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.
Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på
det nye bevillingsniveau.

Kultur
Økonomisk oversigt
Tabel 2. Polikområdet "Kultur" - oversigt over budgetområder.
Opr. vedt.
Regnskab
Drift og refusion i 1.000 kr.
budget
2016
2017
16.057
Central
3.229
Musikskole
6.505
Kulturhuse
959
Middelalderlandsby
I alt
0
26.750

Budget
2018
14.755
3.382
8.379
991
27.507

Budgetoverslag
2019
14.755
3.382
8.379
991
27.507

Budgetoverslag
2020
14.755
3.382
8.379
991
27.507

Budgetoverslag
2021
14.755
3.382
8.379
991
27.507

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.
Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på
det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet
Afgrænsning af området
Området omfatter kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder som Folkebiblioteker, Musikskolen,
Middelalderlandsbyen, Forstadsmuseet, Pilegården og Kulturhusene Brønden og Kilden.
Ydelser, opgaver, services
Området indeholder følgende services og tilbud:








Folkebibliotekerne er det ”gode rum” i kommunen, hvor alle kan møde litteratur, musik, kultur i videste
forstand. Der er store offentligt tilgængelige samlinger af fag- og skønlitteratur og audiovisuelle og
elektroniske medier. Herudover tilbydes kunstneriske oplevelser til alle aldre for elever i folkeskolen og
kommunens borgere.
Musikskolen tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb
mange arrangementer, bl.a. koncerter.
Middelalderlandsbyen er et kulturelt tilbud, der formidler historisk viden.
Forstadsmuseet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger.
Pilegården er ungdommens hus med øvelokaler, der tilbyder forskellige aktiviteter til de unge.
Kulturhusene Brønden og Kilden har alle kommunens borgere samt foreninger som målgruppe. Tilbuddene
omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, teater- og musikarrangementer m.v.
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Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 13. september 2017 behandlet og godkendt en ny kulturpolitik.
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Mængde og forudsætninger
Mængdeforudsætninger for politikområdet Kultur forekommer ikke, idet kulturområdets samlede budgetramme er
fordelt på dertil tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Kulturudvalget, som udstikker de
overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer til budgettet
De indarbejdede budgetændringer til politikområdet i forbinde er:




KulturLAB – musikalsk og kreativ vinterferieaktivitet er indregnet med 132.000 kr. med virkning fra 2018.
Gevinstrealisering vedrørende indkøbsaftaler på biblioteksmaterialer - føres tilbage til kulturområdet til brug
for arrangementer og bedre betjening af borgerne. Der er indregnet 153.000 kr. med virkning fra 2018.
Kulturnat, årlig drift er indregnet med 250.000 kr. med virkning fra 2018.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger
I forbindelse med implementeringen af den nye kulturpolitik, vil der kunne forekomme nye områder og eller opgaver,
som kan få budgetmæssige konsekvenser og dermed kræver en opfølgning.
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