Høringssvar til sparekatalog 2018
Hermed gøres indsigelse mod besparelsesforslag nr. FKU-21-09, Reduktion af kulturelle puljer.
Puljerne er oprettet for at støtte små, men spirende kulturelle aktiviteter på hele øen, både for
børn og voksne. Puljernes overvejende ret små tilskud udgør ofte den afgørende forskel for at et
kulturelt initiativ overhovedet kan sættes i værk, og er dermed grundlag for en lang række
kulturelle aktiviteter særligt i rundt omkring på øen. Rådene modtager en lang række ansøgninger
hver eneste gang, hvilket viser at behovet snarere er større end det nuværende niveau. Det brede
spektrum af aktiviteter, som rådene har støttet, og de mange små aktiviteter, der startede med at
få støtte fra rådene, men som igennem årene har vokset sig store, stærke og selvstændige (som
f.eks. Wonderfestiwall), afspejler borgernes egne bredt favnende interesser. Samtidig ser rådene
nøje på aktiviteternes kvalitet og indhold og stiller krav til tilskudsmodtagerne, så tilskuddene er
ikke bare en varm regn, men bidrager til forbedring og kvalificering af borgernes projekter. Rådene
ansporer også tilskudsmodtagerne til om muligt også at søge støtte andetsteds, så bevillingen
rækker til så mange projekter som overhovedet muligt. En yderligere besparelse af rådenes midler
vil ikke bare betyde et bortfald af nogle enkelte projekter, men kan netop være det afgørende lille
beløb der kommer til at mangle til en lang række initiativer. Et forhold, der sikkert også gør sig
gældende for forslagene FKU-21-07, Reduktion af Lokalsamfundspuljen og FKU-21-02, Fritids- og
Kulturudvalgets frie midler – reduktion af pulje.
Derudover ønsker vi også at udtrykke bekymring omkring forslag FKU-22-01, Nednormering af
betjeningen på Rønne Bibliotek, ikke mindst da den vil føre til en reducering af betjeningen på
bibliotekets filialer. Tilgangen til litteratur, ikke mindst faglitteratur, som ikke foreligger på de små
filialer og som dermed for nogle brugere kan kræve lidt hjælp at finde frem til, må betragtes som
en vigtig forudsætning for at borgernes egne kulturelle projekter kan få den nødvendige faglige
dybde og kvalitet. Kunst- og Kulturhistorisk Råd har gennem årene støttet bogudgivelser,
formidlingsprojekter og lokalhistoriske foreninger, hvis arbejde til dels kan være afhængig af en
velfungerende personlig biblioteksbetjening året rundt.

