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Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateriale for 

2021-2024 

 

Vedlagt fremsendes: 

 Forslag til budgetredegørelsen 2021 

 Forslag til takster for 2021 

 

Desuden er der i følgeskrivelsen redegjort for drøftelserne i kulturudvalget 

og i HMU. 

 

 

Drøftelser i Kulturudvalget 

Målsætningerne (såvel opfølgning på regnskabsmål for 2019 og nye mål for 

2021) for Kultur og Borgerservice blev drøftet i Kulturudvalget d. 1. april 

2020. Drøftelsen gav ikke anledning til ændringer i de foreslåede mål.  

 

I overensstemmelse med byrådets behandling af regnskab 2019 er udvalget 

desuden blevet orienteret om overskuddet i Kultur og Borgerservice. Dette 

er ligeledes sket på udvalgsmødet d. 1. april 2020. 

 

Den 22. april var der i overensstemmelse med budgetinstruktionen planlagt 

en temadrøftelse om økonomien i Kultur og Borgerservice, økonomiske ud-

fordringer og prioriteringsmuligheder. Som følge af den særlige situation 

med Covid-19 blev mødet ændret til at fokusere på de økonomiske konse-

kvenserne som følge af Covid-19.   

 

Kulturudvalget fik derudover en orientering om de væsentligste økonomiske 

udfordringer (drift), som er uafhængige af corona situationen. Udfordringerne 

er listet nedenfor: 

 

• Genanskaffelse af inventar og borgerrettet IT på Dokk1: 8,8 mio. kr. 

• Befolkningstilvækst giver øget antal henvendelser og sager i Bor-

gerservice: 0,6 mio. kr. 

• Mangel på arkivplads i Stadsarkivet: 0,5 mio. kr. 

• Litteraturfestivalen LiteraturXchange: 0,4 mio. kr. 

• Aarhus Jazz Orchestra – 0,55 mio. kr., hvis MSO og MBU ikke vil 

indgå i fremadrettet aftale. 

• Dyrere drift af boldbaner efter udbud i 2018: 2,4 mio. kr. 

 

 

HovedMEDudvalget 

HovedMEDudvalget i Kultur og Borgerservice har en drøftelse af regnskabs-

resultatet og budgetmålene d. 26. maj 2020. 
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Øvrige væsentlige forhold 

Byrådet står overfor at skulle behandle et budgetmateriale for 2021, som er 

blevet udarbejdet på et tidspunkt, hvor Covid-19 medfører forventede tab og 

usikkerhed om de økonomiske resultater i 2020. Afdelingens budget for 

2021 er udarbejdet uden, at der er indregnet effekter af Covid-19, selv om 

der på nogle områder må forventes at komme afledte effekter i 2021.  

   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rabih Azad-Ahmad   

 /  

Kirsten Jørgensen 

 


