
 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd 

Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 47 47 47 47 

Mindre udgift -47 -47 -47 -47 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -47 -47 -47 -47 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskuddet til Bornholms Idrætsråd.  
 
Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med idrætsrådet, som tog afsæt i vedtagelsen af 
Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK).  Ifølge samarbejdsaftalen 
udgør Idrætsrådet et bindeled mellem øens idrætsforeninger, IVK og Fritids- og Kulturudvalget. Rådet har tre pladser i 
IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK.  

 
En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges 
af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil medføre en reduktion af Idrætsrådets driftsbudget. 

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Ingen bemærkninger. 

 

Bornholms Regionskommune Budget 2017 - 2020

02/08/2016 1



 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Rønne Byorkester – Tilskud til husleje 

Forslag nr. FKU-21-02 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 250 250 250 250 

Mindre udgift -14 -27 -27 -27 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -14 -27 -27 -27 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en 50 % besparelse på budgettet til dækning af Rønne Byorkesters huslejeudgifter for anvendelse af 
lokaler i Musikhuzet Bornholm stigende til en 100 % besparelse i 2018. Den trinvise besparelse tager hensyn til 
foreningens aktivitetssæson, som følger skoleåret. 
Budgettet er placeret inden for Musik- og Teaterrådets rådighedsramme til musik.   
Kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning som stammer fra en politisk beslutning i 1997. 
Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på 
daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden 
Musihuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. 
 
Rønne Byorkester er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende 
foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med brug af 
lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side 
eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.  
 
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje 
ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor. 
 
Såfremt denne særordning bortfalder, og foreningen ikke selv ønsker at leje lokaler i Musikhuzet Bornholm, vil det 
medføre en reduktion af Musikhuzets lejeindtægt. 

Konsekvenser for delmål: 

Andre bemærkninger til forslaget: 
En besparelse på 27.000 kr. vil medføre en reduktion i budgettet for Musik- og Teaterrådet (jf. punk FKU-21-06)  
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Bornholmske Musikamatører – Tilskud til husleje 

Forslag nr. FKU-21-03 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 42 42 42 42 

Mindre udgift -14 -27 -27 -27 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -14 -27 -27 -27 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en 50 % besparelse på budgettet til dækning af Bornholmske Musikamatørers huslejeudgifter i 
forbindelse med foreningens anvendelse af lokaler i Musikhuzet Bornholm stigende til en 100 % besparelse i 2018 og 
frem. Den trinvise besparelse tager hensyn til foreningens aktivitetssæson, som følger skoleåret. 
 
Budgettet er placeret på budgettet for lokaletilskud, bygninger og grunde, som er på 42.000 kr. i 2017 og frem.   
Kommunens finansiering af Bornholmske Musikamatørers husleje er en særordning som stammer fra en politisk 
beslutning i 1997. Bornholmske Musikamatører og Rønne Byorkester fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet 
Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er 
overgået til Fonden Musihuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. 
Bornholmske Musikamatører er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for 
folkeoplysende foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.  
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil medføre, at Bornholmske Musikamatører ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse 
med brug af lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra 
anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.  
 
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje 
ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor. 
 
Såfremt denne særordning bortfalder, og foreningen ikke selv ønsker at leje lokaler i Musikhuzet Bornholm, vil det 
medføre en reduktion af Musikhuzets lejeindtægt. 

Konsekvenser for delmål: 

Andre bemærkninger til forslaget: 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Nedlæggelse af tilskud til mindre projekter 

Forslag nr. FKU-21-04 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 23 23 23 23 

Mindre udgift -23 -23 -23 -23 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -23 -23 -23 -23 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en nedlæggelse af tilskud til mindre projekter. Puljen er en nødpulje, der bruges til ekstraordinære 
opgaver, som der ellers ikke er budget til. Puljen anvendes således til ad hoc tiltag og løbende udgifter som følge af 
politiske beslutninger. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Da puljen er en intern pulje, har forslaget ikke servicemæssige konsekvenser. Udgifterne forventes, at kunne afholdes 
inden for Fritid og Kulturs administrationsbudget. 

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Fritids- og Kulturudvalgets frie midler 

Forslag nr. FKU-21-05 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 73 73 98 98 

Mindre udgift -50 -50 -50 -50 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -50 -50 -50 -50 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en besparelse på 50.000 kr. på Fritids- og Kulturudvalgets ramme af frie tilskud, som er på 73.000 
kr. i 2017 stigende til 98.000 kr. i 2019 og frem.  Puljen kan søges af alle borgere og fordeles således typisk efter 
ansøgning. De seneste år har puljen støttet køb af miniarenaer, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og 
Bornholms Censurerede forårsudstilling.   
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Fritids- og Kulturudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres. 
Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.  

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Ingen bemærkninger. 

 

Bornholms Regionskommune Budget 2017 - 2020

02/08/2016 5



 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Kulturelle puljer 

Forslag nr. FKU-21-06 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 588 588 588 588 

Mindre udgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en besparelse på 100.000 kr. på det samlede budget for Musik- og Teaterrådet og Kunst- og 
Kulturhistorisk Råd.  
Forslaget lægger op til en procentvis fordeling af besparelsen: 
 

 Nuværende budget Reduktion Nyt budget 

Musik- og Teaterrådet 354.000 kr. -60.000 kr. 294.000 kr. 
Kunst- og Kulturhistorisk 
Råd 234.000 kr. -40.000 kr. 194.000 kr. 

I alt 588.000 kr. 100.000 kr. 488.000 kr. 
 
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, Dukketeaterfestival,  
Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske festivaler udstillinger, bogudgivelser, lokalarkiver. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
En reduktion af puljens ramme vil mindske støtte- og udviklingsmuligheder med risiko for reduktion i øens 
kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge.   
Konsekvenser for delmål: 
-  

Andre bemærkninger til forslaget: 
Såfremt forslag om besparelse på budget til dækning af Rønne Byorkester huslejeudgifter vedtages, vil budgetrammen 
for Musik- og Teaterrådet være 27.000 kr. mindre end det korrigeret budget oplyst ovenfor.  Jf. Punkt FKU-21-02 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Driftstilskud til Gudhjem Museum (alternativ til museer og samlinger) 

Forslag nr. FKU-21-07a 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 137 137 137 137 

Mindre udgift -137 -137 -137 -137 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -137 -137 -137 -137 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består af en fuld besparelse på driftstilskuddet til Gudhjem Museum.  
 
Gudhjem Museum drives af Gudhjem By- og Mindeforening og fik i 2015 en ny bestyrelse. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Besparelsen af driftstilskud til museet vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan forventes at medføre en 
forringelse af museets tilbud.  
 
Årsregnskabet for 2015 viser et underskud på -8.000 kr. ud af en omsætning på 223.000 kr. Driftstilskuddet til Gudhjem 
Museum udgør knap halvdelen af foreningens driftsomkostninger. 
 

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Forslaget fremsættes som et alternativ til forslag FKU-21-07b om besparelse på mindre museer og samlinger. 
Forslaget udelukker dermed FKU-21-07b. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Driftstilskud til mindre museer og samlinger (alternativ til Gudhjem Museum) 

Forslag nr. FKU-21-07b 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 158 158 158 158 

Mindre udgift -158 -158 -158 -158 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -158 -158 -158 -158 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget indebærer en 100 % besparelse på driftstilskud til mindre museer og samlinger. 

 
Oversigt over driftstilskud til museer og samlinger i 2016. 

 
Øvrige museer /samlinger Tilskud 

Bornholms Forsvarsmuseum 63.246 
Nexø Museum* 12.373 
Stenbrudmuseet Moseløkken 32.758 
Bornholms Tekniske Samling 16.167 
M.A.N. Mindestuer 21.148 
De Bornholmske Jernbaner** 12.178 
I alt 157.870 

 
 
*Nexø Museum har til huse i en kommunal bygning og får således dækket deres basisudgifter. Det samlede budget er 
på 64.400 kr., hvoraf 12.373 er et direkte tilskud   
**DBJ er en folkeoplysende forening og modtager lokaletilskud på ca. 7.000 kr. (2015) 

 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan forventes at medføre en 
forringelse af de berørte museers tilbud.   
 
I tilfælde af opløsning vil nogle museer lade genstandene overgå til Bornholms Museum, Bornholms Ø-arkiv eller anden 
dansk statsanerkendt museum, mens et andet museum vil forsøge at drive museet videre i regi af Bornholms Museum.  
jf. vedtægter for De Bornholmske Jernbaner, Nexø Museum, M.A.N. Mindestuer og Bornholms Forsvarsmuseum  
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Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Forslaget er et alternativ til forslag FKU-21-07a om besparelse på driftstilskud til Gudhjem Museum. 
Forslaget udelukker dermed FKU-21-07a. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Billedskolen – nedlæggelse af et hold 

Forslag nr. FKU-21-08 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 224 224 224 224 

Mindre udgift -25 -25 -25 -25 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -25 -25 -25 -25 

  - heraf besparelser på løn -25 -25 -25 -25 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Besparelsen på et hold på Billedskolen svarer til nedvarsling af en lærer. 
Billedskolen har i dag tre hold med tre aldersniveauer, og tre billedlærere med forskellige kompetencer. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Med kun to hold skal Billedskolens lærere undervise større hold.  
Med kun to billedkunstlærere er det ikke den samme kompetence på Billedskolen som det er i dag, hvor der er tre 
lærere. Billedskolen kan ikke have den samme eksterne service, hvilket kan resulterer i et fald i antallet af elever. 

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
- 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 21 Kultur og Fritid 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Reduktion i tilskud til Poulskerhallen 

Forslag nr. FKU-21-09 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 781 781 781 781 

Mindre udgift -781 -781 -781 -781 

Afledt merudgift 157 157 157 157 

Nettobesparelse -624 -624 -624 -624 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Forslaget består i at udfase Poulskerhallen af den kommunale driftsmodel, da hallen ejes af Grennessminde og lade 
brugerne af hallen (Poulsker IF) overgå til lokaletilskud på lige fod med andre foreninger.  
 
Ovenstående er beregnet ud fra de tilgængelige, skønnede oplysninger pr. 9. maj 2016.  Udfasningen ville medføre en 
årlig besparelse på 624.000 kr., heraf løn til halinspektør på 294.000 kr. Overgangen til lokaletilskudsordningen ville 
medføre en udgift for kommunen på 157.000 kr. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Forslaget vil medføre en reduktion af Poulskerhallens driftsbudget, svarende til ca. 624.000 kr. 

Konsekvenser for delmål.: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Ingen bemærkninger. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 22 Biblioteker 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Afskaffelse af betjent åbningstid på Gudhjem Bibliotek (alternativ til total lukning) 

Forslag nr. FKU-22-01a 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 307 307 307 307 

Mindre udgift -104 -104 -104 -104 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -104 -104 -104 -104 

  - heraf besparelser på løn -104 -104 -104 -104 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Omsætningen på Gudhjem Bibliotek er faldet med 25%. Biblioteket har en betjent åbningstid på 8 timer om ugen. 
Sløjfes denne service, vil der kunne spares 104.000 kr. årligt. Biblioteket vil herefter være 100 procent selvbetjent alle 
ugens dage. Der vil dog stadig komme reserverede materialer til afhentning 4 gange om ugen som nu, og biblioteket 
bliver i denne forbindelse også efterset.   

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Al personlig betjening på Gudhjem Bibliotek ophører og erstattes af selvbetjening. Det vil ikke være muligt for nye 
brugere at komme ind på biblioteket. 

Konsekvenser for delmål: 
Forslaget tager højde for Fritids- og Kulturudvalgets tidligere tilkendegivelse af, at man ikke ønsker at lukke nogen 
biblioteker på Bornholm.  

Andre bemærkninger til forslaget: 
- Forslaget udelukker FKU-22-01b – Gudhjem bibliotek, total lukning 

 

Bornholms Regionskommune Budget 2017 - 2020

02/08/2016 12



 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 22 Biblioteker 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Gudhjem Bibliotek – total lukning (alternativ afskaffelse af betjent åbningstid) 

Forslag nr. FKU-22-01b 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 307 307 307 307 

Mindre udgift -231 -231 -231 -231 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -231 -231 -231 -231 

  - heraf besparelser på løn -104 -104 -104 -104 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Gudhjem Bibliotek nedlægges, og brugerne henvises til at benytte et af øens øvrige biblioteker. Omsætningen på  
biblioteket er faldet med 25% og ligger nu under 10.000 udlån årligt. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Borgerne i Gudhjem vil få 15 km til nærmeste bibliotek. 

Konsekvenser for delmål: 
Forslaget er ikke i overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets tidligere tilkendegivelse af at man ikke ønsker at 
lukke nogen biblioteker på Bornholm. 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Af de nuværende bygningsudgifter på 152.820 kr. er 50.506 kr. tomgangsudgifter, som ikke kan spares. 
 
Forslaget udelukker FKU-22-01a – Gudhjem Bibliotek, ingen bemanding 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 22 Biblioteker 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  It-aftale, biblioteksprogrammel 

Forslag nr. FKU-22-02 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 495 495 495 495 

Mindre udgift -195 0 -195 -195 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -195 0 -195 -195 

  - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
En ny aftale med firmaet Axiell betyder, at Bornholms Biblioteker årligt sparer 195.000 kr. Aftalen er gældende fra 1. 
januar 2016, men på grund af udgifter til gammel aftale (opsigelsesvarsel) og opstartsudgifter til Axiell i 2016, så har 
den nye aftale først fuld gennemslagskraft fra 2017. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Aftalen sikrer, at den nuværende IT-drift opretholdes. Hvis det politisk besluttes, at biblioteket skal tilsluttes et nyt 
landsdækkende IT-system i 2018, vil der komme udgifter til konvertering til det nye system som betyder, at der ikke kan 
påregnes besparelser i 2018.   

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 22 Biblioteker 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Materialelicenser 

Forslag nr. FKU-22-03 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 60 60 60 60 

Mindre udgift -60 -60 -60 -60 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -60 -60 -60 -60 

  - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Bibliotekernes netmusik-ordning ophørte ved årsskiftet, hvilket betyder, at den hidtidige licensafgift på årligt 60.000 kr. 
for fri benyttelse af netmusikken (flatrate-aftale) bortfalder. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Det bliver ikke muligt at kompensere for den ophørte service ved at forhøje indkøbene af musik til udlån. Netmusikken 
havde over 60.000 ”lån” årligt. Det samlede udlån vil falde tilsvarende.  

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 

 

Bornholms Regionskommune Budget 2017 - 2020

02/08/2016 15



 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Fritids- og Kulturudvalget 

Bevilling: 22 Biblioteker 

Center: Center for Skole, Kultur og Fritid 

 
Emne:  Indkøb af tidsskrifter 

Forslag nr. FKU-22-04 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 403 403 403 403 

Mindre udgift -40 -40 -40 -40 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -40 -40 -40 -40 

  - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Reduktion i antallet af abonnementer på samme tidsskrift til forskellige biblioteker. En række af de mest populære 
tidsskrifter (f.eks. Alt For Damerne og Gør Det Selv) er i abonnement til mange biblioteker.  

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
På alle øens biblioteker vil brugerne få færre nye tidsskrifter at læse i. 

Konsekvenser for delmål: 
- 

Andre bemærkninger til forslaget: 
- 
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