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1 - Svendborg Museum, museumschef Esben Hedegaard

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
1 - Svendborg Museum, museumschef Esben Hedegaard

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
1. Svendborg Museum -

Høringssvar i forbindelse med forslag om reduktion af driftstilskud fra 2022 og frem
(004.01, Kultur og Fritid)
Svendborg Museum ansøgte forud for budgetforhandlingerne i efteråret 2021 Svendborg Kommune om
knap 200.000 kr. til støtte for udviklingen af Danmarks Forsorgsmuseum. Vi ønskede at frikøbe
afdelingsleder Sarah Smed fra nogle af de daglige driftsopgaver, så hun i højere grad kunne hellige sig det
igangværende arbejde med at få Danmarks Forsorgsmuseum permanent understøttet af staten.
Byrådet valgte ikke at støtte museets ansøgning, og i tillæg varsles nu en mulig besparelse på 100.000 kr.
om året i de kommende fire år. Det bliver svært, og pengene kan reelt kun tages fra de publikumsrettede
aktiviteter og fra løn til fagfolk.
- En sådan besparelse vil således blive særdeles mærkbar på museets aktivitetsniveau allerede i
Landsstævneåret. 100.000 kr. svarer fx til 4 udstillinger i oplandet med Den sorte Boks.
- Besparelsen vil gøre det endnu vanskeligere at forfølge aktuelle udviklingspotentialer,
herunder permanent statstilskud til Danmarks Forsorgsmuseum og et nyt og hårdt tiltrængt domicil til
Svendborg Museum.
- Endelig vil en besparelse forringe mulighederne for at hente eksterne projekt- og driftsmidler. Det
kræver nemlig et vist basistilskud at lave konkurrencedygtige projekter, og Svendborg Museum skal
allerede i dag konkurrere med museer med langt større muskler. En besparelse på basistilskuddet rammer
således dobbelt, fordi vi alt andet lige også vil miste nogle eksterne tilskud.
Med venlig hilsen
Esben Hedegaard
Museumschef
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2 - Borgerforeningen Svendborg Teater, Chef Claus Bjerregaard og
Bestyrelsesformand Christian Ulrich
Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
2 - Borgerforeningen Svendborg Teater, Chef Claus Bjerregaard og Bestyrelsesformand Christian Ulrich

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
1. Borgerforeningen Svendborg Teater
Høringssvar
Svendborg den 26.11.2021

Det er med bekymring, at vi kan konstatere, at Borgerforeningen er omfattet af den fremlagte
sparekatalog 2022 - 2025. Der er berammet en nedskæring af det årlige kommunale tilskud til
Borgerforeningens drift på kr. 150.000,00.
Borgerforeningen er et af byens kulturelle kraftcenter i hjertet af Svendborg. Vi er et moderne
kulturhus i historiske rammer, der stræber efter at være et åbent og imødekommende samlingssted
for byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Borgerforeningen er et hus for alle. Hele året rundt
præsenteres oplevelser for alle alders- og målgrupper. Borgerforeningen har fra 2019, efter aftale
med Svendborg Kommune og Svendborg Teater, indgået et samarbejde med Svendborg Teater, der
er resulteret i, at al administration af teatret ligger hos Borgerforeningen. De to organisationer er de
facto et hus, der udad til agerer som en enhed, og der blev i 2020 lanceret en fælles design og
annonceringsplatform, der går igen på fælles hjemmeside, alle annoncer, plakater, infostandere,
mails, brevpapir osv. I både Borgerforeningen og i Svendborg Teater er et mål at præsentere
arrangementer på et kvalitetsniveau, der giver genlyd også uden for Sydfyn.
Da Borgerforeningen indgik dette samarbejde med Svendborg Teater, blev vi stillet i udsigt, at
Borgerforeningens såvel som Svendborg Teaters årlige tilskud ikke ville blive beskåret ved først
kommende lejlighed, for at give ro til bl.a. at få ansat nyt personale, udviklet og etableret en fælles
kommunikations- og annonceringsprofil, opgraderet teatrets forældede lyd- og lysanlæg, installeret
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ny brandovervågning, renset gulvtæpper, efterisoleret sceneloftet, installeret LED-belysning og
stableret fiberforbindelse. Der pågår stadig
en omfattende moderniseringsproces i teatret, og en beskæring af Borgerforeningens tilskud vil
betyde, at vi måske ikke kan fuldføre arbejdet i den form, det var planlagt.
Hvert år laver vi et utal af særaftaler om billigere leje af vores faciliteter, for at sikre at så mange
som muligt kan få mulighed for at lave arrangementer i Borgerforeningens lokaler. Det er vores
bekymring, at en beskæring af det årlige tilskud vil have en direkte konsekvens for udbuddet af
kulturarrangementer, og særligt vores evne til at indgå særlige aftaler med foreninger, klubber og
frivillige organisationer vil blive ramt hårdt.
Borgerforeningen holder til i smukke rammer, der emmer af historie og sjæl. Vi har mere end 20.000
gæster igennem huset årligt, og det betyder et meget stort slid på faciliteterne. Vi sætter en ære i at
vedligeholde Borgerforeningen, så huset er et sted, alle vores byen og vores gæster kan være stolte
af. Det betyder et meget stort årligt vedligeholdelsesbudget, der lægger store bånd på økonomien.
Der er hvert år nye projekter af større karakter, der rækker ud over det forventede vedligehold. I år
er de flotte kobberfarvede plader på vores facade pludseligt begyndt at løsne sig og falde ned. Det
har resulteret i en nødvendig gennemgang af alle plader, og en reparation der har sprængt
budgettet. Herudover har vi måttet etablere et helt nyt rum i huset, efter nye brandrestriktioner
blev indført.
En beskæring i det kommunale tilskud kan få direkte og, efter vores mening, tragiske konsekvenser
for vores muligheder for at vedligeholde og fremtidssikre Borgerforeningen.
Vi er selvsagt meget bekymrede for den budgetterede beskæring af det årlige tilskud, da vi, som
anført i ovenstående, ikke kan udelukke, at det vil betyde færre arrangementer, mindre bredde i
kulturudbuddet, og dårligere muligheder for særaftaler med foreninger, klubber og mindre
kulturarrangører.
Vi syntes heller ikke at den berammede besparelse er i overensstemmelse med det vi i 2019 blev
stillet i udsigt, og vi håber, at man vil tage den budgetterede beskæring op genovervejelse

Med venlig hilsen
Claus Bjerregaard
Chef
Christian Ulrich Bestyrelsesformand
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3 - Haludvalget, Frank Müller-Bøgh

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
3 - Haludvalget, Frank Müller-Bøgh

Evt. generelle bemærkninger
Til Kultur og Fritid
Jeg henviser til mail af 19/11 2021 om høringsproces vedr. sparekatalog for 2022 vedr.
Kultur og Fritid.
Haludvalget har ingen kommentarer til sparekataloget.
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4 - Poul Sørensen, Nyvej 48, 1. Ulbølle

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
4 - Poul Sørensen, Nyvej 48, 1. Ulbølle

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Til kultur-fritidsudvalget,
Den planlagte ændring fra to til een åbningsdag med bibliotekar er en forringelse af vores muligheder for
at etablere et levende og attraktivt samarbejde med vores dygtige bibliotekarer. - Nej til nedskæring.
Kultur, bøger og formidling er vigtigt - også udenfor Svendborg bymidte. Vi har brug for vores lokale
biblioteker med levende mennesker/bibliotekarer.
med venlig hilsen
Poul Sørensen
Nyvej 48, 1
Ulbølle
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5 - Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer v/ Hartvig Findorf
Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
5 - Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer v/ Hartvig Findorf

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Til Kultur- og Fritidsudvalget.

På vegne Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer skal jeg som formand knytte et par kommentarer til de
påtænkte besparelser på kommunens landbiblioteker, som omfatter både en beskæring af den
bemandede åbningstid og en reduktion af selve bemandingen. Af de to ting vægter tiderne mest, og just
derfor er mine kommentarer da også knyttet hertil.
Foreningens medlemmer tilhører en aldersgruppe, for hvem selvbetjening kan være en stor og for
manges vedkommende uoverstigelig udfordring. På biblioteksområdet betyder det for denne
brugergruppe, at boglån m.m. kun "kan" foretages på tidspunkter, hvor biblioteket er bemandet. Det vil
for Stenstrups vedkommende sige mandag og onsdag, og det må anses for værende tilstrækkeligt men
må omvendt heller ikke forringes med en reduktion som foreslået.
Uanset om man mestrer selvbetjeningsteknikken eller ej, så er adgangen til personlig rådgivning om
materialevalg værdsat af alle, og ofte bliver andre lånere inddraget i sådanne rådgivningsamtaler og
skaber eller udvider på den måde relationer mellem borgere.
For en lægmand at se vil den foreslåede besparelse medføre en forlængelse af ekspeditionstiden mellem
afgivelse af bestilling til afhentning af materiale på indtil en uge, og det er lang tid.
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I et lokalsamfund som vores, har vi for længst indset nødvendigheden af at støtte op om nærbutikker og
den slags, og til "den slags" hører nærbiblioteket, så vi håber oprigtigt, at det og alle øvrige må undgå det
helt dybe snit med sparekniven.

Med venlig hilsen
Hartvig Findorf
Mail: h.findorf@gmail.com
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6 - Søren Lindhardtsen, Langemarken 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge
Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
6 - Søren Lindhardtsen, Langemarken 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Ulbølle d. 29.11.2021
Høringssvar vedrørende budgetreduktion 2022.
Kultur- og fritidsudvalget,
Svendborg Kommune.
Det er med ærgrelse og undren jeg læser, at der nu ligger et forslag om at reducere bemandingen på
lokalbibliotekerne – herunder Vester Skerninge bibliotek.
Det er min oplevelse at biblioteket benyttes flittigt af brugerne hvilket blandt andet skyldes nærheden og
fremkommeligheden samt den gode service og orden der tilbydes på biblioteket. Det var f.eks. vanskeligt
for mange under første Covid19 lukning at skulle hente bøger i Svendborg.
Nu opleves,
- en god service og hjælp på åbnedagene af inspirerende medarbejdere,

8

- de bestilte bøger kommer hurtigt frem og står placeret overskueligt,
- der er orden i lokalet og udlånet fremstår ryddeligt og imødekommende,
- alt andet end lige mere opsyn og kontrol med stedet med to ugentlige åbningsdage.
En reduktion i medarbejderne og derved åbningstiden kan kun betegnes som en forringelse.
Jeg vil hermed opfordre udvalget til at gennemgå reduktionsforslagene en ekstra gang og derved efter
bedste evne forsøge at undgå at forringe det gode men ikke ekstravagante bibliotekstilbud der tilfalder
lokalområderne.

Med venlig hilsen (fra en flittig bruger)
Søren Lindhardtsen
Langemarken 1, Ulbølle
5762 Vester Skerninge.
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7 - Nærdemokratigruppen i Stenstrup og Omegn, Assensvej 30, 5771 Stenstrup, Bodil
Helmert

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
7 - Nærdemokratigruppen i Stenstrup og Omegn, Assensvej 30, 5771 Stenstrup, Bodil Helmert

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Til kultur- og fritidsudvalget
Svendborg Kommune
Det er med stor bekymring, vi læser kommunens spareforslag om en reduktion af personaletimerne på
bl.a. Stenstrup bibliotek.
I forbindelse med etableringen af selvbetjeningsbiblioteket blev der lovet, at der ikke ville ske fyringer
eller besparelser på personalet.
Biblioteket er en væsentlig del af Stenstrup og et sted, hvor kulturen blomstrer, og vi er stolte af vores
bibliotek. Vi er utrolig glade for personalet, som både er
hjælpsomme, vidende og meget servicemindede.
Personalet er yderst vigtige for lokalsamfundet.
• Selv om mange lånere er selvhjulpne, kan der opstå behov for hjælp og rådgivning af personalet
med hensyn til at lede efter bøger og bestille bøger. De kan også have brug for hjælp mere end
én eftermiddag om ugen, alt efter hvad og hvornår deres problem opstår og skal løses.
• Lånere, der er uvante og utrygge ved selvbetjeningen, og det gælder både nogle ældre og yngre
personer uden IT-rutine, vil kun få èn eftermiddag om ugen, hvor de i lokalbiblioteket kan
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•
•
•

modtage hjælp til lån, information, blive guidet til bl.a. E-bøger og borger.dk samt brug af PC,
printer osv.
Lånere under 12 år, som ikke selv har selvbetjeningsadgang, men som godt kan benytte
biblioteket uden voksen ledsager vil også kun have adgang én eftermiddag om ugen.
Besparelsen vil ramme personalet med mere oprydning o.lign. af f.eks. bøger og inventar mm,
når de kun er der én eftermiddag om ugen. Vil den tid gå fra lånerne???
Vil biblioteket langsomt forfalde og ikke være så hyggeligt at besøge mere, når der ikke bliver
ryddet op, og bøger, aviser og andre ting ikke bliver sat på plads??? Og så er der alt det andet,
som personalet laver, og vi som borgere ikke kan se eller mærke, undtagen når det IKKE bliver
gjort.

Med den nævnte besparelse føles det som om, at 5771 Stenstrup (og andre yderområder) bare er
Udkants-Svendborg. Det stemmer ikke helt overens med kommunens andre tiltag for at inddrage
yderområderne, som f.eks. mere borgerinddragelse, borgerbudgetter, oprettelse af et stående udvalg
”Plan- og Lokalsamfundsudvalget” og byrådets endelige langt-om-længe-skifte fra byråd til
kommunalbestyrelse.
Vi håber med denne skrivelse, at den påtænkte besparelse på lokalbibliotekerne bliver fjernet, så der
igen kan komme ro om vores dejlige og meget velsete Stenstrup bibliotek, og at personalet kan få
arbejdsro og på bedste måde fortsat betjene områdets lånere.

Med venlig hilsen
Bodil Helmert
på vegne af Nærdemokratigruppen i Stenstrup g Omegn
Assensvej 230, 5771 Stenstrup
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8 - Svendborg Bibliotek, Personalet

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
8 - Svendborg Bibliotek, Personalet

Evt. generelle bemærkninger
Høringssvar fra Svendborg Bibliotek ang. besparelser på følgende to områder:

6: Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
7: Ændringer i bemandet åbningstid på børnebiblioteket i Svendborg

Kort resume
Gennemføres de to besparelser på den bemandede åbningstid som beskrevet i punkt 6 og 7, vil
de store tabere være kommunens børn og unge. Det vil de facto skabe et A- og et B-hold, hvor
B-holdet bliver lokalområderne, der ikke blot vil opleve en forringet service, men et reduceret
bibliotek der fratager børn og unge den udvikling af deres personlige kompetencer og
livsduelighed, som biblioteket kan give dem. På Svendborg Hovedbibliotek vil besparelsen i
tidsrummet 12-14 lukke et meget brugt vindue, som bl.a. institutioner med fysisk og psykisk
udviklingshæmmede bruger til at besøge biblioteket. En gruppe, der er meget afhængig af
relationen til børnebibliotekarerne.
Men konsekvenserne er mere vidtrækkende end det. Udmøntes spareforslaget som beskrevet,
med afskedigelsen af en deltids børnebibliotekar, vil det svække hele den børnekulturelle
indsats i kommunen.
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REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
2. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne

Uddybende svar til 6: Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
En halvering af bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne er første skridt på vejen til at gøre
dem irrelevante for områdets borgere. Uden det faglige blik på bibliotekets samling, indretning
og udvikling, devaluerer man et betydeligt aktiv for lokalområderne. Der vil reelt kun være 4
timer om ugen tilbage, hvor man kan møde personlig betjening. En simpel søgning på
lokalbibliotekernes besøgstal viser en markant højere frekvens af borgere, når biblioteket er
bemandet, end når det ikke er. Det er personalets hjælp og vejledning, der giver biblioteket
værdi.
Det er vigtigt at forstå, at biblioteket er langt mere end en samling af bøger. Det er et frirum,
hvor der er plads til fællesskab og fordybelse – et sted, hvor der er plads til alle uanset alder og
socialt ståsted. Det giver sig selv, at en nedprioritering vil svække sammenhængskraften i
lokalområderne og dermed gøre det mindre attraktivt for tilflyttere. Besparelsens slagside kan
gøres op sådan her:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejledning af børn og børnefamilier vil stort set forsvinde – det gælder også
Kombibibliotekerne, der har tæt tilknytning til skolen
Aktiviteter for børn og børnefamilier vil forsvinde
Understøttelse af uddannelsesinitiativer, som f.eks. Forskningens døgn vil falde bort
Samarbejde med skoler og daginstitutioner vil blive minimeret
Læselysten hos lokalområdets børn vil falde endnu mere
Ældre og svage borgere, som har svært ved selvbetjeningsløsninger, fratages hjælp
Forringelse af lokalområdets fællesskab og sammenhængskraft
Mindre attraktivt miljø for tilflyttere, der bruger biblioteket som indgang til området
Mindre og ringere udvalg af litteratur pga. forringet materialepleje
Længere ventetider på reserverede bøger, pga. reduceret cirkulation af materialer
Mindre Coronavenligt, da flere skal til Svendborg for at få hjælp og deltage i aktiviteter
Børn under 12 år kan kun komme ind på lokalbiblioteket i selvbetjent tid med en voksen.
Det giver dem 1 dag om ugen i 4 timer til at opdage biblioteket
Uden fagligt kompetent personale kan lokalbibliotekerne ikke understøtte kommunens
bosætningspolitik om at skabe levende og attraktive lokalområder

3. Ændring i bemandet åbningstid på Børnebiblioteket, Svendborg

Uddybende svar til 7: Ændringer i bemandet åbningstid på børnebiblioteket i Svendborg
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Biblioteket forsøger konstant at optimere udnyttelsen af personalets timer i forhold til
vagtdækning, og der er gennem de senere år foregået en tilpasning af vejledningen i udlånet, så
det passer med behovet. Vælger man nu at åbne op for, at der skal være perioder helt uden
faglig bemanding af børnebiblioteket, så åbner man op for meget mere end en
serviceforringelse. Perioden fra kl. 12-14 er nemlig et afgørende aktiv i eksisterende
samarbejder og relationer. Tabet kan gøres op sådan her:

•
•
•
•
•

Besøgende fra botilbud og institutioner med psykisk udviklingshæmmede mister faglig
vejledning og relationen til et menneske i biblioteksrummet
Forringet service, især i perioder, hvor familier skal bruge børnelitteratur i skoleferierne
Skolerne mister et vigtigt tidsrum, hvor de normalt ville besøge biblioteket og få
vejledning
Læsevejledning vil mangle helt i det tidsrum
Voksenbibliotekarer risikerer at yde ringere vejledning, bla. til børneforældre med
læsesvage børn (dette vil ramme de svageste familier, da de ikke kommer særlig tit)

Konklusion
Børnebibliotekarernes betydning for fremtidens læselyst har aldrig været større. At spare en
deltidsstilling væk, vil være at trække tæppet væk under en koordineret indsats, der er bygget
op over flere år. Dette vil ramme lokalområderne hårdest, og reelt gøre borgerne i
lokalområderne til et B-hold. Men besparelsen vil også kunne mærkes i de mange samarbejder,
børnebiblioteket indgår i.
Effektueres besparelsen vil det betyde, at bibliotekets mulighed for at samarbejde med
kommunale og private dagtilbud og skoler, samt lokale, regionale og nationale kulturaktører
begrænses. Dette betyder også, at de kommunale samarbejde med bl.a. interkulturelt team og
dagtilbudsområdet reduceres. På dagtilbudsområdet vil muligheden for at understøtte de
pædagogiske læreplaner forringes, og kompetenceudviklingen for pædagoger og pædagogiske
læringscentre begrænses. Afholdelse af sprogaktiviteter lokalt i børnehusene og forårsSFO’erne
vil ligeledes blive reduceret kraftigt.
For nytilflyttede børnefamilier er børnebiblioteket en indgang til Svendborg Kommune, og en
væsentlig faktor i bestræbelserne på at blive en integreret del af det sted, de bor. Det gælder
både i Svendborg og i kommunens yderområder. Dette tilbud svækkes.
To undersøgelser lavet i henholdsvis 2017 og 2021 af henholdsvis Niras og Seismonaut
dokumenterer, hvor stor en betydning det har for fællesskabet, at der findes et frirum som det,
biblioteket tilbyder. Det rum har imidlertid kun ringe værdi uden den faglige og personlige
vejledning, som mødet med en bibliotekar kan give.
Med venlig hilsen
Svendborg Bibliotek, Personalet
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9 - Sektor-MED BUKF

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
9 - Sektor-MED BUKF

Evt. generelle bemærkninger
Hej
Jeg har desværre ikke modtaget en skabelon til afgivelse af Sektor-MED BUKFs høringssvar,
derfor får I vores kommentar i denne mail og håber at de trods dette vil indgå inden
beslutning om reduktioner træffes

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
1. Bevæg dig for livet (fra budget 2023)
Bevæg dig for Livet
Vi kan være bekymrede for om, alle de gode tiltag som er faciliteret gennem projektet kan fastholdes og
forankres, hvis ikke støtten og fokus fastholdes ved at fortsætte projektet.

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
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Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
2. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
Lokalbibliotekerne er en af de eneste kulturinstitutioner der er i lokalområderne og dermed er de med til
at holde liv i lokalsamfundet. Det er personalet der er kulturformidlerne som kan rådgive, hjælpe og
inspirere.
Der er en gruppe af borgere – især ældre og børn der bliver tabere ved en ændring i den bemandede
åbningstid. F.eks. vil en del borgere måske føle at trygheden ved at benytte biblioteket forsvinder.

Venlig hilsen
Merete Henriksen
Næstformand i Sektor-MED Børn, Unge, Kultur og Fritid
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10 - Bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg, formand Ingeborg Alslev

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021.
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.
Høringssvar afgivet af
10 - Bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg, formand Ingeborg Alslev

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
Biblioteket
1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne
HØRINGSSVAR
Vedrørende Rammebesparelser 2022-25 – Pol.Org. 004.02 Undervisnings- og Kulturinstitutioner,
Nr. 6 Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne.
Af ovennævnte forslag til rammebesparelser står anført, at man ønsker at spare 345.000 kr. hvert år i
2022-25, hvilket vil medføre, at betjeningen med personale på vort lokalbibliotek bliver reduceret fra 2
ugentlige dage til 1 ugentlig dag. Dette vil gå ud over såvel ældre som yngre lånere, der er utrygge og
uvante med selvbetjeningsordningen, og som kun vil kunne få kvalificeret hjælp til lån, brug af pc og
printer, m.v. 1 eftermiddag om ugen.
Endvidere forudser vi, at muligheden for reserveringer af bøger og afhentning af samme bl.a. til de lokale
læseklubber, som mange har stor fornøjelse af, vil blive væsentlig forringet.
Vi finder det ikke rimeligt, at vi, der bor i yderområderne af kommunen, skal stilles endnu ringere end
borgerne, der bor i Svendborg by ved ovennævnte påtænkte besparelse, og vi håber derfor, at Kultur- og
Fritidsudvalget og Byrådet vil beslutte sig for at bevare betjeningen med kvalificeret personale 2 dage om
ugen på vort såvel som de øvrige lokalbiblioteker.
Venlig hilsen, på vegne af
bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg,
Ingeborg Alslev, formand.
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