Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
Reduktionsblokke 2019-2022
Beløb i 1.000 kr.
2019
2020

BEK

-913

-974

2021

-974

2022

-974

Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger
2019
2020
2021
2022

0,00

0,00

0,00

0,00

Reduktionskatalog 2019 - 2022
Udvalg:
BEK
Emne:
Reduktion af Kultur
og eventpulje

2019
-219

Økonomi
i 1.000 kr.
2020
2021

Kort beskrivelse af aktiviteten
2022
Tilbagerulning af udvalgsbeslutning fra 11. juni 2018, der betyder:
- At museum Vestfyn ikke tildeles yderligere 200.000 kr. i tilskud
- At Vissenbjerg Terrarie ikke modtager et forhøjet tilskud på 100.000
kr.
- At der ikke gives et forhøjet tilskud til Hørvævsmuseet på 28.000 pr.
år
Som konsekvens reduceres Kultur- og Eventpuljen i 2019 med 218.666 kr.
som tilgår kassen.

Personalemæssig
konsekvenser - fuldtidsstilling
2019 2020 2021 2022
0

Reduktion af puljen
Kultur i Børnehøjde

-109

Tilbagerulning af udvalgsbeslutning fra 11. juni 2018, der betyder:
- At museum Vestfyn ikke tildeles yderligere 200.000 kr. i tilskud i
2019
- At Vissenbjerg Terrarie ikke modtager et forhøjet tilskud på 100.000
kr.
- At der ikke gives et forhøjet tilskud til Hørvævsmuseet i 2019 på
28.000 pr. år
Som konsekvens reduceres Kultur i Børnehøjde i 2019 med 109.333 kr. som
tilgår kassen.

0

Yderligere reduktion
i puljen Kultur i
Børnehøjde i 2019

-126

Det kan vælges at reducere yderligere i puljen Kultur i Børnehøjde indenfor
det resterende budget 2019. Budgettet er i udgangspunkt på 611.000 kr. i
2019, og efter reduktioner besluttet d. 4. juni 2018, bliver budgettet i 2019
på kr. 502.000. Yderligere reduktioner i 2019 kan ske på følgende måde:
25% reduktion: 126.000
50% reduktion: 251.000
Fuldt bortfald af pulje: 502.000

0

Reduktioner i det nævnte omfang vil få store konsekvenser for omfanget af
kulturelle aktiviteter til børn og unge, der kan støttes af Assens Kommune.
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Yderligere reduktion
i Kultur og
Eventpulje i 2019

-153

Det kan vælges at reducere yderligere i Kultur og Eventpuljen indenfor det
resterende budget i 2019. Budgettet er i udgangspunkt på 829.000 i 2019, og
efter reduktioner besluttet d. 4. juni 2018 på 610.000 kr.

0

Yderligere reduktioner i 2019 kan ske på følgende måde:
25% reduktion: 153.000 kr.
50% reduktion: 305.000 kr.
Fuldt bortfald af pulje: 610.000 kr.
Reduktioner i det nævnte omfang vil få store konsekvenser for omfanget af
kulturelle aktiviteter igangsat af kulturaktører og -institutioner, der kan
støttes af Assens Kommune.
Reduktion af budget
til eventen Assens
for fulde Sejl Historien er Overalt

-200

-200

-200

-200 Assens har i juli måned hvert år siden 2012 haft besøg af Fyn Rundt for
Bevaringsværdige Skibe. I den forbindelse har en lang række af kommunens
virksomheder og foreninger været engageret i planlægning og
gennemførelse af lokale aktiviteter i tilknytning til arrangementet, under
navnet ”Assens for fulde Sejl”. Eventen blev fra 2014 udvidet med en
historisk 1800-talsevent i samarbejde med Museum Vestfyn, så eventen nu
dækker en hel dag. Det tiltrækker mange mennesker (5.000-15.000) og er en
stor attraktion for både turister og fastboende.

-

-

-

-

0

0

0

0

Eventen hviler på en politisk beslutning om et samlet kommunalt budget på
457.000 kr. i 2019. Udvalget kan vælge at prioritere anderledes. Enten ved at
reducere det samlede budget, eller ved at helt at undlade at gennemføre
arrangementet. Det vil give følgende beløb ved forskellige scenarier (2018niveau):
1. Undlade at gennemføre det historiske marked (reducere budgettet):
kr. 200.000
2. Fjerne budgettet til hele eventen: kr. 457.000
Reduktion af tilskud
til kulturinstitutioner
og kulturaktører mv.
ved at undlade den

-106

-106

-106

-106 Den årlige fremskrivning af tilskud (2,34% fra 2018 til 2019) til diverse
kulturinstitutioner og kulturaktører, der er fast på kulturbudgettet, kan
undlades i 2019 (og kun 2019): Det drejer sig om følgende:
 Tobaksgaarden
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årlige fremskrivning
fra 2018 til 2019

Industrien
Hørvævsmuseet
Assens Sangkraftscenter (ASK)
Lokalhistoriske arkiver
Terrariet i Vissebjerg
Danmarks Fuglezoo
Aarup Mølle og Øksnebjerg Mølle

Tilskud til Museum Vestfyn er friholdt, idet Museum Vestfyn i forvejen
oplever en betydelig reduktion i det kommunale tilskud fra 2018 til 2019 som
konsekvens af udmøntning af tidligere besluttede tilpasninger af
tilskudsstørrelsen.
AssensBibliotekerne:
Reduktion på drift

-485

-485

-485 Driftsreduktioner på AssensBibliotekerne kan eventuelt gennemføres med
virkning fra 2020.
Det sker for at få belyst de forskellige reduktionsmuligheder og konsekvenser
heraf for serviceniveauet, samt give muligheder for drøftelser heraf i
fagudvalget.
Løsningerne kan indebære såvel permanente strukturelle ændringer som
generelle servicereduktioner eller andre driftsopbremsninger, der alle kan
indebære personalemæssige konsekvenser, alt afhængig af de valgte
modeller for implementering.

-

-

-

Assens Musikskole:
Reduktion på drift

-183

-183

-183 Driftsreduktioner på Assens Musikskole kan eventuelt gennemføres med
virkning fra 2020.
Det sker for at få belyst de forskellige reduktionsmuligheder og konsekvenser
heraf for serviceniveauet, samt give muligheder for drøftelser heraf i
fagudvalget.
Løsningerne kan indebære såvel permanente strukturelle ændringer som
generelle servicereduktioner eller andre driftsopbremsninger, der alle kan
indebære personalemæssige konsekvenser, alt afhængig af de valgte
modeller for implementering.

-

-

-

