Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-01

Emne:

Udvalg:

Bortfald af tilskud til Bornholms Kulturuge
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-161

-161

-161

-161

-161

-161

-161

-161

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget indebærer at det kommunale driftstilskud til Bornholms Kulturuge bortfalder. Bornholms Kulturuge har
modtaget driftstilskud siden 2019.
Bornholms Kulturuge er en foreningsbaseret kulturfestival, der finder sted over 10 dage i september. Ugen tilbyder et
bredt udvalg af kulturelle oplevelser målrettet både fastboende og gæster. Et af de mest kendte tilbud er koncertrækken
Udenfor Sæsonen. Kulturugen arbejder for at styrke kulturens placering i lokalsamfundet, tiltrækker tilrejsende i
skuldersæsonen (udvide turistsæsonen) og styrke Bornholms image som et attraktivt sted at bosætte sig. Kulturugens
tilbud er finansieret af fonde og sponsorer.
Yderligere information og evaluering fra 2021 kan findes på bornholmskulturuge.dk
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Det kommunale tilskud gør det muligt for foreningen at have en deltidsansat koordinator, som bl.a. markedsfører og
samler alle kulturarrangørnes tilbud under titlen Bornholms Kulturuge. Et bortfald af tilskuddet kan medføre, at
foreningen ikke kan opretholde sekretariatsfunktionen, hvilket kan betyde, at Bornholms Kulturuge ophører. Forslaget
kan således betyde, at borgerne vil opleve en reduktion af kulturudbuddet på Bornholm. Tilsvarende kan Kulturugens
ophør betyde færre bookinger på øens overnatningssteder i denne periode på grund af bortfald af tilrejsende
kulturugegæster.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydningen for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-02

Emne:

Udvalg:

Bortfald af tilskud til Wonderfestiwall
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-107

-107

-107

-107

-107

-107

-107

-107

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget omfatter et bortfald af det kommunale driftstilskud til musikfestivalen Wonderfestiwall. Festivalen har modtaget
årligt tilskud fra og med 2013. Musikfestival præsenerer hvert år bredt udvalg af rytmiske koncerter med flere artister
nationale og internationale artister.
Wonderfestivalwall er organiseret som en momsfritaget fond, som hvert år skal uddele sit overskud fra sommerens
festival til almennyttige formål. Overskuddet er organiseret i Wonderpuljen, som har til formål at støtte velgørende eller
almennyttige ungdomskulturlle formål og amatøridræt på Bornholm. Puljen uddeles bl.a. af repræsentanter fra
Bornholms Regionskommune. Der er f.eks. blevet tildelt Wonderlegat til unge talenter og diverse aktiviteter inden for
puljens formål. I 2020 kunne festivalen udlodde 495.000 kr. til det bornholmske kultur- og idrætsliv baseret på
overskuddet fra 2019, mens et mindre underskud i 2020, har betydet ingen udlodning i 2021.
Udover driftstilskud har kommunen har også investeret i festivalen. Kommunen bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på
500.000 kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget betyder en reduktion af musikfestivalens rådighedsbeløb til opstart af hvert års festival samt udvikling af
festivalen. Det skyldes, at festivalens overskud udloddes.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-03

Emne:

Udvalg:

Reduktion af Lokalsamfundspuljen
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-130

-130

-130

-130

-130

-130

-130

-130

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund. Puljen har i 2022 et
budget på 1.736.000 kr., hvormed en besparelse på 130.000 kr. resulterer i et årligt budget på 1.606.000 kr.
Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og
havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det
er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle
synliggørelsen af lokalområdets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx
vedligeholdelse, renholdelse m.m.
Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:
29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund
70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde
1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative
opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.
Puljen bygger på en fireårig aftale mellem BRK og Bornholms Borgerforeningers Samvirke gældende fra 1. januar 2022
til 31. december 2025
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som
blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for
løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-04

Emne:

Udvalg:

Reduktion af kulturelle puljer
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-120

-200

-200

-200

-120

-200

-200

-200

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af en reduktion på 120.000 kr. af kommunens to kulturelle puljer i 2023 stigende til en reduktion på
200.000 kr. i 2024 og frem. Puljerne har et samlet budget på 601.000 kr. i 2022. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt
på de to puljer.
Puljerne administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Kunst- og Kulturhistorisk
Råds pulje er i dag på 251.000 kr., mens Musik- og Teaterrådet har en pulje på 350.000 kr.
Forslaget betyder, at Musik- og Teaterrådet vil få et budget på 280.000 kr. i 2023 faldende til 233.527 kr. i 2024 og frem,
mens Kunst- og Kulturhistorisk Råds vil få et budget på 201.000 kr. faldende til 167.473 kr. i 2024 og frem.
Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og
naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af
to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.
De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Bornholms
Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, Glas- og keramikbiennalen, diverse klassiske og rytmiske
koncerter – herunder Udenfor Sæsonen, Bornholms Musikfestival og Raise Your Horns – og flere kortfilm,
musikfestivaler, kunstudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.
De kulturelle puljer blev senest reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2022 med 200.000 kr., men besparelsen
blev senere tilbageført.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
En reduktion af puljerne vil minimere kommunens muligheder for løbende at kunne støtte forskellige kulturrelle initiativer
– både nye og årlige - med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Det kommunale
tilskud fungerer typisk som "seed money" i forbindelse arrangørernes videre fondsansøgning, hvilket betyder, at
arrangørne kan have vanskeligt ved at rejse yderligere finansiering.
Såfremt forslaget bliver implementeret anbefales det, at der tages politisk stilling til, hvorvidt det er ønsket at opretholde
to separate råd, der hver består af 8 frivillige personer til at administrere relative små puljer.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Såfremt forslaget bliver effektueret, og det besluttes ikke at opretholde to råd, kan en sådan beslutning medføre, at der
bliver frigjort administrative ressourcer, der kan anvendes til andre formål.
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4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 2

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-05

Emne:

Udvalg:

Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner
Center:

Bevilling:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

0

-155

-155

-155

0

-155

-155

-155

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af en besparelse på i alt 155.000 kr. af driftstilskuddet på seks af øens større kulturinstitutioner fra
2024 og frem. Besparelsen omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm, idet disse to institutioners
kommunale tilskud er fastlagt i en 4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber med udgangen af 2024.
Besparelsen fordeles forholdsmæssigt:

Kulturinstitutioner

Budget 2022

Besparelse

Korr. budget

Bornholms Museum

5.645.441

76.583

5.568.858

Bornholms Kunstmuseum

2.905.109

39.409

2.865.700

Bornholms Middelaldercenter

1.428.214

19.374

1.408.840

NaturBornholm

704.746

9.560

695.186

Grønbechs Gård

355.866

4.827

351.039

Svanekegården

386.731

5.246

381.485

11.426.107

155.000

11.271.107

I alt

Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre
museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved budgetforliget for 2017 fik
Bornholms Museum et øget driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 faldende til 1 mio. kr. fra 2019 og frem ud fra en
forventning om, at en revision af museumsloven var på vej og ville afstedkomme øget statsstøtte til museet. Tilskuddet
blev bevilget med henblik på at løfte museets arkæologiske opgave og sikre faglig ekspertise inden for nyere tid.
Der er i finansloven for 2021 har staten afsat et ekstraordinært driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Bornholm Museum i 2021
og 2022. Der er rettet henvendelse til kulturministeren med ønske om videreførelse af dette tilskud. Kulturministeriet har
efterfølgende oplyst, at den ekstraordinære bevilling først drøftes af regeringen i forbindelse med udarbejdelsen af
finansloven for 2023.
Kommunen har desuden afsat i alt 33,6 mio. til sikring af kulturarven i et nyt museumscenter.
Endelig kan det oplyses, at Grønbech Gårds regnskab for 2020 viste et underskud på 37.000 kr., hvilket resulterede i en
egenkapital på 70.000 kr.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de
berørte museers tilbud og deres evne til at løfte deres kerneopgaver
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ikke betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 2

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-06

Emne:

Udvalg:

Bortfald af fællespulje til idrætsområdet
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af bortfald af fællespulje til idrætsområdet. Idrættens Videns og Kompetenceråd og Bornholms
Idrætsråd administrerer fællespuljen. Puljen blev oprettet i 2020 til udvikling af idrætten på Bornholm. Puljens fokus er
understøttende aktiviteter som fælles temadage, netværksundrstøttelse på tværs af foreningslivet, frivillige og
idrætshaller.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Besparelsen af driftstilskud til fællespulje til idrætsområdet vil nedprioritere udvikling og IVK's indflydelse på aktivieteter
målrettet idrætten. Borgere og foreninger vil opleve at der ikke er fokus på udvikling i idræt og bevægelse.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-07

Emne:

Udvalg:

Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af bortfald af økonomisk driftstilskud til Bornholms Idrætsråd. Bornholms Idrætsråd modtager årligt et
bidrag på 10.000 Kr. til administration og initiativer indenfor Bornholms Idrætsråds område.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Besparelsen af driftstilskud til Bornholms Idrætsråd kan udfordre de administrative omkostninger. Det er udvidst om det
har betydning for borgere/brugere.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-08

Emne:

Udvalg:

Bortfald af tilskud til Frivillig Forum Bornholm
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-105

-105

-105

-105

-105

-105

-105

-105

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består af et driftstilskud til Frivilligt Forum. Driftstilskuddet understøtter udvikling og formidlingsaktiviteter
indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget har betydning for formidling og udvikling indenfor frivillighedsområdet og foreningslivet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-09

Emne:

Udvalg:

Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktørområdet på Folkeoplysningsområdet er en besparelse på 50.000.kr. Der
er afsat en årlig driftspulje på 282.000 kr. til området (2022).
Puljen kan ansøges af folkeoplysende foreninger til ekstra transportomkostninger til ledere, lærere og instuktører, når
de deltager på kurser og træning. Kurser, uddannelse og træning foregår ofte andre steder i landet, og der er således
for den enkelte forening ekstraomkostninger i forbindelse med transport. Det er ofte frivllige der deltagere i kurser og
træning.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget har betydning for den enkelte forenings mulghed for at sende frivillige på kurser og træning. Ofte er træning
og kurser af frivillige en del af en fastholdelsesstrategi og sikring af, at foreningslivet kan opretholde aktiviteter for
medlemmer.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-10

Emne:

Udvalg:

Reduktion af pulje til fritidspas
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Reduktion af pulje til fritidspas til børn, unge og voksne er en besparelse på 30.000.kr. Den årlige pulje er på 80.000 kr.
Fritidspas er et økonomiske bidrag kommunen giver til de børn, unge og voksne, som af økonomiske og sociale grunde
ikke deltager i fritids og kulturaktiviteter. Finansering af kontingent gør det muligt at udsatte børn, unge og voksne kan
deltage i fritidsaktivieter.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget har betydning for den enkelte borgers mulighed for et aktivt fritidsliv indenfor idræt, spejder og kulturlivet. En
reduktion i puljen medfører at færre børn, unge og voksne kan få et fritidspas og dermed adgang til et aktivit fritidsliv.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023
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Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-11

Emne:

Udvalg:

Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-183

-255

-255

-255

-183

-255

-255

-255

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Reduktion af pulje til foreningsaktiviteter for børn og unge indenfor folkeoplysningsområdet er en besparelse på 183.000
kr. i 2023 stigende til 255.000 kr. i 2024 og frem. Der er i 2023 afsat 1.165.000 kr. til medlems og foreningsaktiviteter til
de Folkeoplysende foreninger.Jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, § 14 ydes der tilskud til aktiviteter for børn og unge
under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling
Puljen der er afsat fordeles til samtlige folkeoplysende foreninger og er medlemsbestemt.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget har betydning for den enkelte folkeoplysende forenings aktivites -og medlemstilskud. En reduktion i puljen har
indvirkning på et mindre tilskud til den enkelte forening.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-21-12

Emne:

Udvalg:

Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
21 Kultur og fritid

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024

2025

2026

-200

-400

-400

-400

-200

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
De selvejende haller får et årligt driftstilskud på omkring 13,055 mio. kr.. Tilskuddet er fordelt på 7 tørhaller og 2
vådhaller.
Det vurderes, at konsekvensen ved at reducere det årlige driftstilskud til selvejende haller rammer bredt, så alle haller
deler udgiften af besparelsen.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Det vil være op til den enkelte selvejende hal at beslutte, hvordan besparelsen priorieteres. Som udgangspunkt
forringes det kommunale tilskud til idrætten pr. borger på Bornholm. Idrætten på Bornholm er en væsentlig brik i det
samlede indsats i forhold til befolkningens sundhed og trivsel.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
For den enkelte selvejende hal kan det have betydning for de ressourcer, der er afsat til medarbejdere ansat i hallen.
Det er forskelligt på tværs af haller, hvilke personaleressourcer der er afsat til at løfte opgaven at drive en selvejende
hal.
Forslaget har ingen betydning for kommunale medarbejdere.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen.

5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-22-01

Emne:

Udvalg:

Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
22 Biblioteker

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift

2024
-325

Afledt merudgift
Nettobesparelse

-325

2025

2026

-811

-811

-811

350

350

350

-461

-461

-461

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Gradvis udfasning af betjent åbningstid på alle filialer

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Der indføres ren selvbetjening på 6 af øens 7 biblioteker. Brugerne kan kun få vejledning på Rønne Bibliotek. Brugere
under 15 år vil kun have adgang til de 6 biblioteker sammen med en voksen. Udvalget af materialer, afhentning af
bestillinger samt almindelige udlåns- og afleveringsfunktioner vil være uændret.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Besparelsen er udregnet på grundlag af, at alle de betjente åbningstider på bibliotekerne i Hasle, Allinge, Gudhjem,
Svaneke, Nexø og Åkirkeby bortfalder. Vi har ingen erfaringer med ren selvbetjening, så de fulde konsekvenser kendes
ikke. Personalet vil stadig skulle sørge for at bestilte materialer kommer frem og at afleverede materialer sættes på
plads alle steder, men de nuværende bogopsættere - fritidsjob for unge under 18 - bortfalder på filialerne Den samlede
normering reduceres med 0,8 medarbejder i 2023 stigende til 1,5 medarbejder i 2024. Bibliotekets MED-udvalg kan ikke
anbefale forslaget, da der er tale om en stor serviceforringelse og normeringen i forvejen er reduceret. MED-udvalget er
bekymret for at forslaget vil kræve mange timer, så vi i sidste ende vil få flere opgaver til færre hænder.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Bibliotekerne i Hasle, Allinge og Åkirkeby fungerer både som folkebibliotek og skolebibliotek. Her vil skolens personale
skulle overtage væsentligt flere af de daglige opgaver, som i dag udføres af folkebibliotekernes personale.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-59-01

Emne:

Udvalg:

Lukning af Poulsker stadion
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
59 Idrætsområder

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2024

2025

2026

-25

-25

-25

-25

0

0

0

0

-25

-25

-25

-25

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Der forefindes ikke længere aktiv fodboldaktivitet på Poulsker stadion, der forefindes et klubsamarbejde med Aakirkeby
hvor hovedparten af fodboldaktiviteten fra området foregår.
Poulsker stadion ligger for nuværende under stadion kategorien "Brugsgræsplæne" som klippes månedtligt. Ved en reel
lukning af stadionet, vil der ikke længere blive klippet græs, hvorfor der efter en periode må forventes at banerne vil
fremstå ikke brugbare for idræt.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Der vil overordnet ikke være den store påvirkning af borgere og deres evt. brug. Foreningen vil forventeligt ikke kunne
benytte sig af banerne, formentligt kun i mindre grad. Evt. fremtidige aktiviteter ville kunne henvises til stadion i Nexø
eller Aakirkeby.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Opgaven er af mindre karakter og udføres i dagligdagen af Vej og Park, som vil kunne mærke besparelsen.

5. Tidshorisont
Ville kunne indføres med kort varsel.

Side 1

Bornholms Regionskommune

Budget 2023 – 2026

Spareforslag
Nr.:

FKLU-59-02

Emne:

Udvalg:

Sommernedlukning af alle idrætshaller
Bevilling:

Center:

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
59 Idrætsområder

1.000 kr. i 2022-priser

Center Natur, Miljø og Fritid

2023

Mindreudgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2024

2025

2026

-90

-90

-90

-90

15

15

15

15

-75

-75

-75

-75

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
I løbet af foråret er der markant nedgang i aktiviteter i hallerne. Hovedparten flytter til udendørs faciliteterne eller går på
sommerpause. Dette betyder, at hallerne i mere eller mindre omfang står ubrugte henover skolernes sommerferie.
Ved at lukke ned i nævnte periode for alle 5 haller fordelt på øen opnås der besparelse på rengøring og driftopgaver.
Idrætsområdet vil have nedgang i forventede indtægter ved haludlejning til kommercielt formål og wannasport.
Lukninger omhandler de kommunale haller i Rønne Nord, Søndremarkshallen, Svaneke, Hasle samt Klemensker.
Vedrørende Klemensker omfattes en sommerferie nedluknig en påvirkning af Klemensker svømmebad omkring den
daglige rengøring. Svømmebadets tekniske drift vil ikke blive påvirket. Klemensker hallens del af besparelsen udgør
18.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Sommer idrætsaktiviteter kan ikke afvikles i de kommunale haller. Disse kan søge tider i de selvejende haller.
Ligeledes vil der ikke være mulighed for individuel idræt gennem wannasport.
Klemensker svømmebad vil ikke få daglig rengøring af omklædningsrummet, hvorfor anden løsning må søges med
svømmebadet.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ingen betydning for idrætsområdet, da sommeraktiviteterne er ude på udendørsanlæg. Rengøringsafdelingen vil ikke
skulle rengøre i nævnte periode og vil her kunne mærke manglende opgaver.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Mindre besparelse på energi for Ejendomme og Drift

5. Tidshorisont
Pr. 1. januar 2023

Side 1

