
   
   

   

Opsamling på borgermøde 
om budgetforslag for 
Kulturområdet 

25. september 2019 på biblioteket 



     

      

       

         

              

          

      

OPGAVEN; til borgerne 
”Vi har brug for dit perspektiv. 

Albertslund Kommune står overfor store besparelser 

i de kommende års budgetter. Forud for budgetforhandlingerne 

for 2020 beder vi om dit perspektiv på de konkrete besparelsesforslag, som vi 

politikere skal tage stilling til. Dit perspektiv er vigtigt, når vi skal træffe de 

bedst mulige beslutninger i en svær situation, så Albertslund fortsat 

er den by, vi kender og holder af.” 



  

        

          
     

       

         
  

FORMÅLET MED 
BORGERMØDET 
• Skabe viden om den økonomiske situation i Albertslund 

Kommune 

• Bringe mere viden frem og flere perspektiver i spil – hjælp med 
at gøre kommunens budgetforslag bedre. 

• Giv input, bliv inspireret, kom med forslag! (Gruppearbejde) 

• Give politikerne perspektiver og input med hjem, til deres 
arbejde med budgetforhandlingerne 



      

      

    
     
        

    
 

        

PROGRAM 
1. Den økonomiske situation v. Borgmester Steen Christiansen 

2. Rammen for budgetforslag v. Kommunaldirektør Jette Runchel 

3. Kvalificering af budgetforslag - Gruppearbejde ved bordene 
• Reflektion over Borgmesterens og Kommunaldirektørens oplæg 
• Etablering af et fælles fundament for arbejdet med budgetforslag 
• Perspektiver på de enkelte budgetforslag 
• Prioritering 

4. Afrunding v. Borgmester Steen Christiansen 



 OPSAMLING PÅ MØDET 



  

                

              
          

                 
           

                   
   

   

                          
              

                
                    

         

                 
       

                
                   

               
           

                
  

VELKOMST OG RAMMESÆTNING 
Den økonomiske situation v. Borgmester Steen Christiansen 

• Tak for at I vil bruge de næste timer på at diskutere budgettet og gøre budgetforslagene bedre. 

• Kommunalbestyrelsen er interesserede i at vide, hvad I tænker om budgetforslagene – og derfor 
sidder de med og lytter til jeres perspektiver i dag. 

• Vi står overfor en stor besparelse i Albertslund. Det kan vi ikke komme udenom, og derfor er 
budgetkataloget også større end det plejer. Albertslund har det største serviceniveau af alle 
kommuner. Vi er udfordret på vores likviditet og vi bliver nødt til at spare, hvis vi skal have en 
økonomi i balance. 

• Læs Steens slides her 

Rammen for budgetforslag v. Kommunaldirektør Jette Runchel 
• Vi har glædet os til at se jer i dag. Normalt synes vi, at vi er gode til at involvere jer, og vi tør godt at 

kalde på jer, også når det handler om noget, som er rigtig svært – nemlig vores økonomi. Og i dag 
vil vi gennemføre mødet på en måde, der er lidt anderledes end det traditionelle borgermøde. Det 
betyder at en del af arbejdet kommer til at foregå ude ved bordene, så vi sikrer, at I alle kommer til 
orde og får mulighed for at uddybe jeres perspektiver. 

• Min forhåbning er at alle går lidt klogere hjem – med ny viden og nye perspektiver på budgettet, 
hinanden og den opgave, politikerne står overfor. 

• Budgetforslagene er lavet af administrationen og er et bud på, hvor der er mulighed for at spare, 
omprioritere og tænke anderledes. Jeg håber, at I med jeres deltagelse i dag, vil være med til at gøre 
budgetforslagene bedre. At I kommer med idéer til, hvordan man kan dreje forslagene - kan man 
skubbe til noget, kan man ændre forslagene og gøre dem bedre? 

• Målet med mødet i dag er, at I klæder kommunalbestyrelsen på til at træffe gode beslutninger 
om budgettet. 

file:///%5C%5CFil-1%5CBrugere$%5CISN%5CBorgerm%C3%B8de%20budget%20-%20b%C3%B8rneomr%C3%A5det%5COpl%C3%A6g%20om%20%C3%B8konomi%20p%C3%A5%20borgerm%C3%B8de%20om%20budgetforslag%20-%20endeligt.pptx


 
  

         
        

              
  

             
          

    

          
              

    

           
               

            
  

DELTAGERNES TANKER & 
MOTIVATION FOR AT DELTAGE 

Deltagerne mødte op til mødet af forskellige grunde og med 
forskelligt fokus. Nedenfor kan man læse nogle af dem: 

• Jeg er kommet, fordi jeg er blevet inviteret, og så vil jeg gerne give 
mit besyv med 

• Jeg tænker meget på, at vi bliver flere og flere ældre – og nu 
påtænker jeg selv at sælge huset, men der mangler ældrevenlige 
boliger tæt på byen. 

• Jeg er bekymret for forslaget om at lukke Fitness - de ældre 
kommer ikke afsted uden. De andre centre er dyre og de er ikke let 
tilgængelige. Besparelsen er også meget lille i forhold til det 
personale, der er der. 

• Jeg tænker på, at der jo også kommer besparelser andre steder fra, 
og dem skal vi huske at regne med. Nu er der fx kommet et sted 
som deler gratis mad ud til ældre i byen, det må da også spare 
kommunen penge. 



                
           

             

VÆRDIER 
Hver gruppe udvalgte de tre værdier, som de mente var vigtigst, når vi diskuterer budgetforslag på 
ældreområdet. Værdierne gav et fælles udgangspunkt for gruppernes samtale om budgetforslagene 

efterfølgende. Selvom der var mange værdier at vælge imellem, valgte grupperne mange af de samme. 



  
     

   
 

VÆRDIERNE GIK IGEN 
Flere grupper valgte værdierne fællesskab, 
deltagelse, lokalt og inspiration. 
De valgte værdier var; 

• Fællesskab 
• Deltagelse 
• Lokalt 
• Inspiration 
• Balance 
• Aktiv 
• Ejerskab 
• Fritid 
• Mennesker 
• Effektivitet 



  
 

           
             

      

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
Deltagerne tog værdierne med sig, da de skulle kvalificere budgetkataloget. Formålet var at 
komme med nye vinkler, perspektiver, idéer og sætte ord på de vigtigste konsekvenser af 
budgetforslagene, så politikerne får mulighed for at træffe de bedst mulige beslutninger. Læs 
borgernes perspektiver sidst i opsamlingen. 



             
                 

               

      
   
  
       

       
     

       
     
     
      
        

       
   
      

     
        
         

PRIORITERING 
Da deltagerne havde arbejdet med at kvalificere de enkelte budgetforslag, blev de opfordret til at sætte 3 
klistermærke på de tre budgetforslag, de helst ser udmøntet, samt en gul seddel, på det budgetforslag som de 
synes, politikerne skal være ekstra opmærksomme på, inden de eventuelt beslutter at udmønte det. Fordelingen 
ses her; 

Budgetforslag som borgerne bedst kan leve med 
• 9x 1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster 
• 6 x 1.1.6 Lukning af Fitness 
• 11 x 1.1.7 Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 
• 10 x 1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness 
• 9 x 1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 
• 2 x 3.1 Nedlæggelse af puljer på fritidsområdet 
• 12 x 3.2 Nedlæggelse af pulje til elitetilskud 
• 4 x 1.1.2 Øget holdundervisning på Musikskolen 
• 1 x 1.1.1 Nedlæggelse af overbygningsorkestre på Musikskolen 
• 4 x 1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen 
• 9 x 1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15.00 
• 21 x 1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere 

Budgetforslag som politikerne skal være ekstra opmærksomme på; 
• 8 x 1.1.6 Lukning af Fitness 
• 5 x 1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 
• 3 x 1.1.1 Nedlæggelse af overbygningsorkestre på Musikskolen 
• 1 x 1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15.00 
• 1 x 1.1.10 Øget billetpris i badesøen i weekender og skoleferier 



          
          

   

  
       

          
  

       

          
 

        
    

             
   

        
           

          
        

IDÉER & FORSLAG #1 
• Kulturfester i centrum med gæster fra andre kommuner, der kan 

lære Albertslund at kende - så byen bliver kendt, og man får lyst 
til at flytte hertil. 

• Biografen bruges af for få. Lav en analyse – og hvis der er få 
brugere, så er der her en oplagt besparelse. 

• Vi ønsker os at kommunen arbejder meget aktivt med grøn 
omstilling – også selvom staten måske ikke stiller omfattende 
krav. 

• Luk biografen og se på udgifter til biblioteket. 

• 10 turs kort til svøm og fitness er meget billigt overvej 
prisstigning. 

• Ny forening – Toftekærgård. Musikøvelokale for unge og ældre 
musikinteresserede; fællesskab, netværk, sammenhold, 
sammenspil. 

• Ledelse på Kultur og Fritid. Vi er imod at lave en samlet ledelse 
for idræt, ridecenter, dyregård og vikingelandsby. Det vil blive en 
leder der kommer meget langt væk fra bruger, nærhed, 
fællesskab vil forsvinde, og leder kan ikke have føling med, hvad 
der sker. Man kan godt flytte personale på stadion til rådhuset, 
hvis bare der er en daglig leder på Stadion. 



           
         
           

        
          

        
        

             
      

            
           

 

 

IDÉER & FORSLAG #2 
• Ledelse på Kultur og Fritid. At sammenlægge ledelse for i dag 

vidt forskellige områder giver ingen mening. Hvert område, som 
i dag har separat ledelse vil tabe, fordi der kommer til at mangle 
nærvær, føling med brugere og forståelse for deres 
problemstillinger. Særlig stadion med ny hal i sigte, behov for 
daglig ledelse på stedet så opgaver/problemer ikke reduceres til 
et nummer i rækken. Centralisering er ikke vejen frem. 

• Ledelse på Kultur og Fritid. Vi er meget bekymrede for at gå fra 
8-3 ledere på vores kulturinstitutioner. Hver institution har 
ledere der er kæmpe ildsjæle på hver deres område, de er fagligt 
stærke hver især. Det mister man ved ”overledelse”. Vi skal ikke 
centralisere ledelse. 

• Bakkehuset ønskes åbnet på dage. 



  

  

      
                

               

             
                    

 

      
           
   

                  
     
                

           
             

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#1 

SVØMMEHAL OG BADESØ 

1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15 
• Hvis foreningen skal overtage ansvar for sikkerhed, fjerner man ansvar fra primær opgave som er at lære 

byens børn at svømme. Det bliver dyrere at gå til svømning og vi mister medlemmer til andre nærliggende 
foreninger. 

• Det er en stor udgift og ansvar man vil pålægge foreninger. Der skal være fast personale, da det ellers 
hurtigt bliver til en varmestue. Kig bare mod Glostrup og andre steder, hvor der i løbet af kort tid tiltrækkes 
de forkerte. 

1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere 
• Det er ok at lukke badesøen en time tidligere. Billetprisen kan også sættes op. 
• Højere billetpris udelukker besøgende. 
• Reducering af åbningstid vil nok ikke få nogen konsekvens. God ide at øge takst i skoleferie og weekend. 

Der skal ikke være stigning på periode- og årskort. 
• Før prioritering skal der ses på hvor mange besøgende der er tidligt og sent i åbningstiden. 
• 1. Udvid åbningstider, 2. Fleksibel åbningstid afhængigt af vejret. Dyrere priser vil begrænse brugen af 

badesø og især få konsekvenser for familier der ikke kommer på andre ferier end til badesøen. 



  

        

      
          

   

    

            
              

               
         

      
                

         
                 

  

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#2 

1.1.10 Øget billetpris i Badesøen i weekender og skoleferier 

• Højere billetpris for borgere fra andre kommuner. 
• Hvad med at differentiere billetpris, så det bliver dyrere for ikke-albertslundere. 
• Øget billetpris er ok. 

MUSIKSKOLE 

1.1.1 Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen 

• Symfoniorkestret er en stolthed for kommunen, virkelig gode kompetencer er samlet her. 
• Konsekvenser for borgere med musiske interesser samt fællesskaber tværfagligt på kryds og tværs, lokalt 

og udenbys i omegnskommunerne. 
• Vi vil miste en stor kulturperle hvis vi nedlægger symfoniorkestret. Orkestre er også etnisk tværgående 

fællesskaber. Orkestrene er mål og motivation for mange elever. 
• Hvis overbygningen er væk forsvinder motivationen for udøverne. 
• Ingen motivation til de store musikskoleelever, ”guleroden” er at kunne komme videre, få inspiration til sin 

musikalske udvikling især i symfoniorkestret. Symfoniorkestret giver Albertslund et godt image. 
Indtægtstab; så vidt jeg ved betaler nogle for at deltage i orkester. Orkester giver fællesskab og lærer de 
unge ansvarlighed. 



  
    

                 
                

  
               

        
                  

               
 

     

       
               

     

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#31.1.2 Øget holdundervisning på musikskolen 

• Eleverne kan lære af hinanden og få mere fællesskab, men nogle instrumenter har for få elever til at det kan 
lade sig gøre. De må ikke blive glemt. Husk at høre musikskolelærerne hvad der er realistisk. Hvad kan de 
arbejde med. 

• Eneundervisning kan være nødvendigt for nogle elever. Både dem der har svært ved at lære, eller dem som er 
rigtig dygtige, og ikke har andre på deres niveau. 

• Sørg for at virkelig mange kan komme til at spille yndlingsinstrumenter som klaver og guitar (og gerne i 
hold). Omform evt. symfoniorkestret og gør det til et mere folkeligt orkester med mange populære 
instrumenter. 

1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen 

• Besparelser og sammenlægning af hold vil forringe inspirationen/kvaliteten i tilbuddene. 
• Medlemmer uden for Albertslund bør betale mere. 
• Hvis brugerbetaling hæves, kan det betyde tab af de svageste. Orkestrene er målet for hele undervisningen. 

Der skal mere PR for arrangementerne. 



  
  

    

             
  

      
           
 

                 
             

           
                

      
             

      
          

            
               
          

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#4 

SPORT OG FRITID 

1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 

• Det er vigtigt at kunne få et sundt måltid, når man har trænet og det er vigtigt at der er åbent, når stadion 
har åbent. 

• Harmonerer dårligt med den planlagte udbygning af stadion. 
• Inden beslutning husk at lave forbrugeranalyse. Pas på forringet mulighed for fællesskab. 
• Det er et No-go. 
• Hvis der skal være cafe kan det fx drives af frivillige. Det vil give ejerskab og deltagelse. Alle andre klubber 

må selv på banen, hvis det skal være bespisning fx rideskolen eller musikskolen til sommerkoncert. 
• Konsekvenser for service til borgere. Konsekvenser for andre fagområder ”områdebevillinger”. Stadion 

konceptet på cafeen skal måske forenkles og ikke ligge i for faste sundhedsrammer!! Jeg synes det ville 
være et stort tab at lukke cafeen. 

• Forringer muligheden for fællesskab. Hvis mange bruger cafeen (deltagelse) giver det ingen mening at 
lukke den – derfor analyser af antal brugere. 

• Det er rigtig vigtigt at cafeen består, fordi den skaber socialt fællesskab, blandt alle idrætsgrene. Det stritter 
i alle retninger at man vil bygge ny hal og samtidig lukke det vigtigste fællesrum. 

• Lukning vil forringe muligheden for social fællesskab, børn og unge imellem, samt børn og trænere 
imellem. Konsekvenser af lukning er ikke målbar, men vil nok være betydelig. 



  
     

                 
         

         
                

                 
  

     
    
        

  

    
              

                    

                

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#5 

3.1. Nedlæggelse af puljer på fritidsområdet 
• For mange foreninger er det puljen, der giver mulighed for, at svagere stillede børn, familien og foreningen 

kan deltage i aktiviteter, de ellers er forhindrede i. 
• Lukning hvis ikke deltagelse fra borgere på mere frivilligt grundlag. 
• Hvis træner/ledertilskud nedskrives vil det ikke være muligt for foreninger at tilbyde i lige så høj grad 

uddannelse til de trænere, som er tilknyttet foreningerne. Vi som foreninger er med til at dygtiggøre de 
unge som trænere. 

3.2. Nedlæggelse af pulje til elitetilskud 
• Den mener vi godt kan nedlægges. 
• Hvis tilskuddet forsvinder vil det lille kommunale ”skulderklap” også forsvinde. 

FITNESS OG RIDESKOLE 

1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster 
• Hvis forslaget udmøntes bliver der færre heste, dermed = mindre indtægt= færre tilmeldinger = lukning. 
• Rideskolen er et så fantastisk sted for børn og unge og ældre med interesse for heste. Og det fællesskab der 

opstår i blandt unge, ældre, børn er værd at fastholde i byen. 
• Ingen takststigning. Ridning har et socialt aspekt. Man lærer at tage ansvar og gøre sit bedste. 



  
     

               
 
            
                   

   

                  
            

                
            

  
               

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#6 

1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness 

• Forslag; søg pulje (flere hundrede mio. kr. ) i socialministeriet og sundhedsministeriet, så vi undgår at 
lukke Fitness. 

• Gerne brugerbetaling som indgang og derudover fx 10 kr. pr deltagelse ved cirkeltræning/spinning 
• Værdi; Fællesskab= Svøm og fitness er en helhed der tegner et positivt billede af en kommune der tager sig 

af borgernes sundhed. 
• Bevar fitness. 
• Værdi; Deltagelse= Færre vil komme i Fitness, for private centre er dyrere. I private centre kommer yngre 

borgere som er mere bodybuildere. Det vil afholde mange ældre fra at møde op. Man kan ikke spare sig ud 
af alt. Problemet med den manglende økonomiske balance handler også om at få flere til at deltage. Derfor 
1. nye maskiner, mere udluftning, flere cirkler, prisstigning kan accepteres, samarbejde med ældresagen. 
Lokale idrætsklinikker osv. 

• Lille stigning i takst har ingen konsekvens, større stigning vil betyde fald i antal brugere. 



  
   

               

            
  

                     
          
                  

  
               

               
              
                  

  
             

            
 

    
  
                   
               

    

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
1.1.6 Lukning af Fitness #7
• Lukning af fitness vil få meget negative konsekvenser ift. Sundhed, socialt samvær m.m. Listen er meget 

lang. 
• Hvis fitness lukker skader det folks sundhed, da det forringer styrke af selvhjulpenhed og aktiv deltagelse i 

det lokale fællesskab. 
• Vi synes at der i kommunen er andre lige så gode muligheder og som kan tilbyde det samme, uden at det 

bliver dyrere for borgerne. Det vil ikke være godt i forhold til badesøen. 
• Måske især flere ældre der får mindre motion og som på sigt derfor får mere brug for hjælp/pleje – har 

man overvejet det? 
• Dårlig mulighed for offentlig transport som vil afholde mange der ikke har bil i at deltage. Højere priser i 

det omtalte center som også vil afholde mange fra at komme. Øgede udgifter til sundhed. Forslag: reklamer 
lidt mere for centret. Kontingensstigning er en mulighed. Det meste personale er tilknyttet svømmedelen. 

• Ved lukning af Fitness rammes mange ældre borgere, da de andre træningscentre mere er for de yngre og 
er langt dyrere. 

• Fællesskabet ved holdundervisning er vigtigt. Hvis hold nedlægges vil mange brugere fravælge træning 
ligeledes vigtigt med instruktør så borgere ikke skader kroppen. Nok ikke store konsekvenser hvis 
kostvejledning lukker. 

• Lukning er et no go. 
• Ikke lukke fitness. 
• Store konsekvenser. Bruger vil ikke gå til private centre. De har brug for fællesskabet og det er en vigtig 

grund til at de går til lokal fitness. På lang sigt konsekvens for ældres sundhed og øget brug af bl.a. 
sundhedspleje m.m. Økonomien er uigennemskuelig. 



     

       
              

     
             

     
                  

                 

        

KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
#8 

1.1.7.Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 

• Det tilbydes andre steder i kommunen og kan derfor godt lukke. 
• Tab af vedligeholdelse, social samvær, sparer kommunen for sundhedsudgifter. Private tilbud er for dyre 

for folkepensionister. Besparelsesforslag; besparelse af spinningcykler. 
• Der møder ikke bare stærke muskel-body-builder typer, men også handicappede i kørestol eller med 

krykker – for at føle sig almindelig. 
• Fællesskab vil mistes, isolation og ensomhed. Risiko for at ældre får brug for mere hjælp fordi de ikke 

holder sig i form. Forslag; flere hold til cirkeltræning, adgangssystem skal ændres så man kan få en oversigt 
over antal brugere, og vi skal genoptage betaling for cirkeltræning/spinning. 

• Før prioritering skal der ses på antallet af brugere. 
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	Kommunalbestyrelsen er interesserede i at vide, hvad I tænker om budgetforslagene – og derfor sidder de med og lytter til jeres perspektiver i dag. 

	• 
	• 
	Vi står overfor en stor besparelse i Albertslund. Det kan vi ikke komme udenom, og derfor er budgetkataloget også større end det plejer. Albertslund har det største serviceniveau af alle kommuner. Vi er udfordret på vores likviditet og vi bliver nødt til at spare, hvis vi skal have en økonomi i balance. 

	• 
	• 
	• 
	Læs Steens slides 
	her 
	her 





	Rammen for budgetforslag v. Kommunaldirektør Jette Runchel 
	• 
	• 
	• 
	Vi har glædet os til at se jer i dag. Normalt synes vi, at vi er gode til at involvere jer, og vi tør godt at kalde på jer, også når det handler om noget, som er rigtig svært – nemlig vores økonomi. Og i dag vil vi gennemføre mødet på en måde, der er lidt anderledes end det traditionelle borgermøde. Det betyder at en del af arbejdet kommer til at foregå ude ved bordene, så vi sikrer, at I alle kommer til orde og får mulighed for at uddybe jeres perspektiver. 

	• 
	• 
	Min forhåbning er at alle går lidt klogere hjem – med ny viden og nye perspektiver på budgettet, hinanden og den opgave, politikerne står overfor. 

	• 
	• 
	Budgetforslagene er lavet af administrationen og er et bud på, hvor der er mulighed for at spare, omprioritere og tænke anderledes. Jeg håber, at I med jeres deltagelse i dag, vil være med til at gøre budgetforslagene bedre. At I kommer med idéer til, hvordan man kan dreje forslagene -kan man skubbe til noget, kan man ændre forslagene og gøre dem bedre? 

	• 
	• 
	Målet med mødet i dag er, at I klæder kommunalbestyrelsen på til at træffe gode beslutninger om budgettet. 
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	DELTAGERNES TANKER & 
	MOTIVATION FOR AT DELTAGE 
	Deltagerne mødte op til mødet af forskellige grunde og med forskelligt fokus. Nedenfor kan man læse nogle af dem: 
	• 
	• 
	• 
	Jeg er kommet, fordi jeg er blevet inviteret, og så vil jeg gerne give mit besyv med 

	• 
	• 
	Jeg tænker meget på, at vi bliver flere og flere ældre – og nu påtænker jeg selv at sælge huset, men der mangler ældrevenlige boliger tæt på byen. 

	• 
	• 
	Jeg er bekymret for forslaget om at lukke Fitness -de ældre kommer ikke afsted uden. De andre centre er dyre og de er ikke let tilgængelige. Besparelsen er også meget lille i forhold til det personale, der er der. 

	• 
	• 
	Jeg tænker på, at der jo også kommer besparelser andre steder fra, og dem skal vi huske at regne med. Nu er der fx kommet et sted som deler gratis mad ud til ældre i byen, det må da også spare kommunen penge. 
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	VÆRDIER 
	Hver gruppe udvalgte de tre værdier, som de mente var vigtigst, når vi diskuterer budgetforslag på ældreområdet. Værdierne gav et fælles udgangspunkt for gruppernes samtale om budgetforslagene efterfølgende. Selvom der var mange værdier at vælge imellem, valgte grupperne mange af de samme. 
	Figure
	VÆRDIERNE GIK IGEN 
	Flere grupper valgte værdierne fællesskab, deltagelse, lokalt og inspiration. De valgte værdier var; 
	Flere grupper valgte værdierne fællesskab, deltagelse, lokalt og inspiration. De valgte værdier var; 
	• 
	• 
	• 
	Fællesskab 

	• 
	• 
	Deltagelse 

	• 
	• 
	Lokalt 

	• 
	• 
	Inspiration 

	• 
	• 
	Balance 

	• 
	• 
	Aktiv 

	• 
	• 
	Ejerskab 

	• 
	• 
	Fritid 

	• 
	• 
	Mennesker 

	• 
	• 
	Effektivitet 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	Deltagerne tog værdierne med sig, da de skulle kvalificere budgetkataloget. Formålet var at komme med nye vinkler, perspektiver, idéer og sætte ord på de vigtigste konsekvenser af budgetforslagene, så politikerne får mulighed for at træffe de bedst mulige beslutninger. Læs borgernes perspektiver sidst i opsamlingen. 
	Figure
	PRIORITERING 
	Da deltagerne havde arbejdet med at kvalificere de enkelte budgetforslag, blev de opfordret til at sætte 3 klistermærke på de tre budgetforslag, de helst ser udmøntet, samt en gul seddel, på det budgetforslag som de synes, politikerne skal være ekstra opmærksomme på, inden de eventuelt beslutter at udmønte det. Fordelingen ses her; 
	Budgetforslag som borgerne bedst kan leve med 
	Budgetforslag som borgerne bedst kan leve med 
	• 
	• 
	• 
	9x 1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster 

	• 
	• 
	6 x 1.1.6 Lukning af Fitness 

	• 
	• 
	11 x 1.1.7 Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 

	• 
	• 
	10 x 1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness 

	• 
	• 
	9 x 1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 

	• 
	• 
	2 x 3.1 Nedlæggelse af puljer på fritidsområdet 

	• 
	• 
	12 x 3.2 Nedlæggelse af pulje til elitetilskud 

	• 
	• 
	4 x 1.1.2 Øget holdundervisning på Musikskolen 

	• 
	• 
	1 x 1.1.1 Nedlæggelse af overbygningsorkestre på Musikskolen 

	• 
	• 
	4 x 1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen 

	• 
	• 
	9 x 1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15.00 

	• 
	• 
	21 x 1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere 


	Budgetforslag som politikerne skal være ekstra opmærksomme på; 
	• 
	• 
	• 
	8 x 1.1.6 Lukning af Fitness 

	• 
	• 
	5 x 1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 

	• 
	• 
	3 x 1.1.1 Nedlæggelse af overbygningsorkestre på Musikskolen 

	• 
	• 
	1 x 1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15.00 

	• 
	• 
	1 x 1.1.10 Øget billetpris i badesøen i weekender og skoleferier 
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	IDÉER & FORSLAG #1 
	• 
	• 
	• 
	Kulturfester i centrum med gæster fra andre kommuner, der kan lære Albertslund at kende -så byen bliver kendt, og man får lyst til at flytte hertil. 

	• 
	• 
	Biografen bruges af for få. Lav en analyse – og hvis der er få brugere, så er der her en oplagt besparelse. 

	• 
	• 
	Vi ønsker os at kommunen arbejder meget aktivt med grøn omstilling – også selvom staten måske ikke stiller omfattende krav. 

	• 
	• 
	Luk biografen og se på udgifter til biblioteket. 

	• 
	• 
	10 turs kort til svøm og fitness er meget billigt overvej prisstigning. 

	• 
	• 
	Ny forening – Toftekærgård. Musikøvelokale for unge og ældre musikinteresserede; fællesskab, netværk, sammenhold, sammenspil. 

	• 
	• 
	Ledelse på Kultur og Fritid. Vi er imod at lave en samlet ledelse for idræt, ridecenter, dyregård og vikingelandsby. Det vil blive en leder der kommer meget langt væk fra bruger, nærhed, fællesskab vil forsvinde, og leder kan ikke have føling med, hvad der sker. Man kan godt flytte personale på stadion til rådhuset, hvis bare der er en daglig leder på Stadion. 
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	IDÉER & FORSLAG #2 
	• 
	• 
	• 
	Ledelse på Kultur og Fritid. At sammenlægge ledelse for i dag vidt forskellige områder giver ingen mening. Hvert område, som i dag har separat ledelse vil tabe, fordi der kommer til at mangle nærvær, føling med brugere og forståelse for deres problemstillinger. Særlig stadion med ny hal i sigte, behov for daglig ledelse på stedet så opgaver/problemer ikke reduceres til et nummer i rækken. Centralisering er ikke vejen frem. 

	• 
	• 
	Ledelse på Kultur og Fritid. Vi er meget bekymrede for at gå fra 8-3 ledere på vores kulturinstitutioner. Hver institution har ledere der er kæmpe ildsjæle på hver deres område, de er fagligt stærke hver især. Det mister man ved ”overledelse”. Vi skal ikke centralisere ledelse. 

	• 
	• 
	Bakkehuset ønskes åbnet på dage. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG #1 
	SVØMMEHAL OG BADESØ 
	SVØMMEHAL OG BADESØ 
	1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15 

	• 
	• 
	• 
	Hvis foreningen skal overtage ansvar for sikkerhed, fjerner man ansvar fra primær opgave som er at lære byens børn at svømme. Det bliver dyrere at gå til svømning og vi mister medlemmer til andre nærliggende foreninger. 

	• 
	• 
	Det er en stor udgift og ansvar man vil pålægge foreninger. Der skal være fast personale, da det ellers hurtigt bliver til en varmestue. Kig bare mod Glostrup og andre steder, hvor der i løbet af kort tid tiltrækkes de forkerte. 


	1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere 
	1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere 

	• 
	• 
	• 
	Det er ok at lukke badesøen en time tidligere. Billetprisen kan også sættes op. 

	• 
	• 
	• 
	Højere billetpris udelukker besøgende. 


	• 
	• 
	Reducering af åbningstid vil nok ikke få nogen konsekvens. God ide at øge takst i skoleferie og weekend. Der skal ikke være stigning på periode-og årskort. 

	• 
	• 
	Før prioritering skal der ses på hvor mange besøgende der er tidligt og sent i åbningstiden. 

	• 
	• 
	1. Udvid åbningstider, 2. Fleksibel åbningstid afhængigt af vejret. Dyrere priser vil begrænse brugen af badesø og især få konsekvenser for familier der ikke kommer på andre ferier end til badesøen. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	#2 
	#2 
	1.1.10 Øget billetpris i Badesøen i weekender og skoleferier 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Højere billetpris for borgere fra andre kommuner. 


	• 
	• 
	Hvad med at differentiere billetpris, så det bliver dyrere for ikke-albertslundere. 

	• 
	• 
	• 
	Øget billetpris er ok. 



	MUSIKSKOLE 
	MUSIKSKOLE 
	1.1.1 Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen 

	• 
	• 
	• 
	Symfoniorkestret er en stolthed for kommunen, virkelig gode kompetencer er samlet her. 

	• 
	• 
	Konsekvenser for borgere med musiske interesser samt fællesskaber tværfagligt på kryds og tværs, lokalt og udenbys i omegnskommunerne. 

	• 
	• 
	Vi vil miste en stor kulturperle hvis vi nedlægger symfoniorkestret. Orkestre er også etnisk tværgående fællesskaber. Orkestrene er mål og motivation for mange elever. 

	• 
	• 
	Hvis overbygningen er væk forsvinder motivationen for udøverne. 

	• 
	• 
	Ingen motivation til de store musikskoleelever, ”guleroden” er at kunne komme videre, få inspiration til sin musikalske udvikling især i symfoniorkestret. Symfoniorkestret giver Albertslund et godt image. Indtægtstab; så vidt jeg ved betaler nogle for at deltage i orkester. Orkester giver fællesskab og lærer de unge ansvarlighed. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	#3
	#3

	1.1.2 Øget holdundervisning på musikskolen 
	• 
	• 
	• 
	Eleverne kan lære af hinanden og få mere fællesskab, men nogle instrumenter har for få elever til at det kan lade sig gøre. De må ikke blive glemt. Husk at høre musikskolelærerne hvad der er realistisk. Hvad kan de arbejde med. 

	• 
	• 
	Eneundervisning kan være nødvendigt for nogle elever. Både dem der har svært ved at lære, eller dem som er rigtig dygtige, og ikke har andre på deres niveau. 

	• 
	• 
	Sørg for at virkelig mange kan komme til at spille yndlingsinstrumenter som klaver og guitar (og gerne i hold). Omform evt. symfoniorkestret og gør det til et mere folkeligt orkester med mange populære instrumenter. 


	1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen 
	• 
	• 
	• 
	Besparelser og sammenlægning af hold vil forringe inspirationen/kvaliteten i tilbuddene. 

	• 
	• 
	Medlemmer uden for Albertslund bør betale mere. 

	• 
	• 
	Hvis brugerbetaling hæves, kan det betyde tab af de svageste. Orkestrene er målet for hele undervisningen. Der skal mere PR for arrangementerne. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	#4 
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	SPORT OG FRITID 
	1.1.11 Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 

	• 
	• 
	• 
	Det er vigtigt at kunne få et sundt måltid, når man har trænet og det er vigtigt at der er åbent, når stadion har åbent. 

	• 
	• 
	• 
	Harmonerer dårligt med den planlagte udbygning af stadion. 


	• 
	• 
	Inden beslutning husk at lave forbrugeranalyse. Pas på forringet mulighed for fællesskab. 

	• 
	• 
	• 
	Det er et No-go. 


	• 
	• 
	Hvis der skal være cafe kan det fx drives af frivillige. Det vil give ejerskab og deltagelse. Alle andre klubber må selv på banen, hvis det skal være bespisning fx rideskolen eller musikskolen til sommerkoncert. 

	• 
	• 
	Konsekvenser for service til borgere. Konsekvenser for andre fagområder ”områdebevillinger”. Stadion konceptet på cafeen skal måske forenkles og ikke ligge i for faste sundhedsrammer!! Jeg synes det ville være et stort tab at lukke cafeen. 

	• 
	• 
	Forringer muligheden for fællesskab. Hvis mange bruger cafeen (deltagelse) giver det ingen mening at lukke den – derfor analyser af antal brugere. 

	• 
	• 
	Det er rigtig vigtigt at cafeen består, fordi den skaber socialt fællesskab, blandt alle idrætsgrene. Det stritter i alle retninger at man vil bygge ny hal og samtidig lukke det vigtigste fællesrum. 

	• 
	• 
	Lukning vil forringe muligheden for social fællesskab, børn og unge imellem, samt børn og trænere imellem. Konsekvenser af lukning er ikke målbar, men vil nok være betydelig. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	#5 
	#5 

	3.1. Nedlæggelse af puljer på fritidsområdet 
	• 
	• 
	• 
	For mange foreninger er det puljen, der giver mulighed for, at svagere stillede børn, familien og foreningen kan deltage i aktiviteter, de ellers er forhindrede i. 

	• 
	• 
	Lukning hvis ikke deltagelse fra borgere på mere frivilligt grundlag. 

	• 
	• 
	Hvis træner/ledertilskud nedskrives vil det ikke være muligt for foreninger at tilbyde i lige så høj grad uddannelse til de trænere, som er tilknyttet foreningerne. Vi som foreninger er med til at dygtiggøre de unge som trænere. 


	3.2. Nedlæggelse af pulje til elitetilskud 
	• 
	• 
	• 
	Den mener vi godt kan nedlægges. 

	• 
	• 
	Hvis tilskuddet forsvinder vil det lille kommunale ”skulderklap” også forsvinde. 


	FITNESS OG RIDESKOLE 
	1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster 
	• 
	• 
	• 
	Hvis forslaget udmøntes bliver der færre heste, dermed = mindre indtægt= færre tilmeldinger = lukning. 

	• 
	• 
	Rideskolen er et så fantastisk sted for børn og unge og ældre med interesse for heste. Og det fællesskab der opstår i blandt unge, ældre, børn er værd at fastholde i byen. 

	• 
	• 
	Ingen takststigning. Ridning har et socialt aspekt. Man lærer at tage ansvar og gøre sit bedste. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG #6 
	1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness 
	• 
	• 
	• 
	Forslag; søg pulje (flere hundrede mio. kr. ) i socialministeriet og sundhedsministeriet, så vi undgår at lukke Fitness. 

	• 
	• 
	Gerne brugerbetaling som indgang og derudover fx 10 kr. pr deltagelse ved cirkeltræning/spinning 

	• 
	• 
	Værdi; Fællesskab= Svøm og fitness er en helhed der tegner et positivt billede af en kommune der tager sig af borgernes sundhed. 

	• 
	• 
	Bevar fitness. 

	• 
	• 
	• 
	Værdi; Deltagelse= Færre vil komme i Fitness, for private centre er dyrere. I private centre kommer yngre borgere som er mere bodybuildere. Det vil afholde mange ældre fra at møde op. Man kan ikke spare sig ud af alt. Problemet med den manglende økonomiske balance handler også om at få flere til at deltage. Derfor 

	1. nye maskiner, mere udluftning, flere cirkler, prisstigning kan accepteres, samarbejde med ældresagen. Lokale idrætsklinikker osv. 

	• 
	• 
	Lille stigning i takst har ingen konsekvens, større stigning vil betyde fald i antal brugere. 


	Figure
	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG 
	1.1.6 
	1.1.6 
	Lukning af Fitness 

	#7
	#7

	• 
	• 
	• 
	Lukning af fitness vil få meget negative konsekvenser ift. Sundhed, socialt samvær m.m. Listen er meget lang. 

	• 
	• 
	Hvis fitness lukker skader det folks sundhed, da det forringer styrke af selvhjulpenhed og aktiv deltagelse i det lokale fællesskab. 

	• 
	• 
	Vi synes at der i kommunen er andre lige så gode muligheder og som kan tilbyde det samme, uden at det bliver dyrere for borgerne. Det vil ikke være godt i forhold til badesøen. 

	• 
	• 
	Måske især flere ældre der får mindre motion og som på sigt derfor får mere brug for hjælp/pleje – har man overvejet det? 

	• 
	• 
	Dårlig mulighed for offentlig transport som vil afholde mange der ikke har bil i at deltage. Højere priser i det omtalte center som også vil afholde mange fra at komme. Øgede udgifter til sundhed. Forslag: reklamer lidt mere for centret. Kontingensstigning er en mulighed. Det meste personale er tilknyttet svømmedelen. 

	• 
	• 
	Ved lukning af Fitness rammes mange ældre borgere, da de andre træningscentre mere er for de yngre og er langt dyrere. 

	• 
	• 
	Fællesskabet ved holdundervisning er vigtigt. Hvis hold nedlægges vil mange brugere fravælge træning ligeledes vigtigt med instruktør så borgere ikke skader kroppen. Nok ikke store konsekvenser hvis kostvejledning lukker. 

	• 
	• 
	Lukning er et no go. 

	• 
	• 
	Ikke lukke fitness. 

	• 
	• 
	Store konsekvenser. Bruger vil ikke gå til private centre. De har brug for fællesskabet og det er en vigtig grund til at de går til lokal fitness. På lang sigt konsekvens for ældres sundhed og øget brug af bl.a. sundhedspleje m.m. Økonomien er uigennemskuelig. 
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	KVALIFICERING AF BUDGETFORSLAG #8 
	1.1.7.Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 
	1.1.7.Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 

	• 
	• 
	• 
	• 
	Det tilbydes andre steder i kommunen og kan derfor godt lukke. 


	• 
	• 
	Tab af vedligeholdelse, social samvær, sparer kommunen for sundhedsudgifter. Private tilbud er for dyre for folkepensionister. Besparelsesforslag; besparelse af spinningcykler. 

	• 
	• 
	Der møder ikke bare stærke muskel-body-builder typer, men også handicappede i kørestol eller med krykker – for at føle sig almindelig. 

	• 
	• 
	Fællesskab vil mistes, isolation og ensomhed. Risiko for at ældre får brug for mere hjælp fordi de ikke holder sig i form. Forslag; flere hold til cirkeltræning, adgangssystem skal ændres så man kan få en oversigt over antal brugere, og vi skal genoptage betaling for cirkeltræning/spinning. 

	• 
	• 
	• 
	Før prioritering skal der ses på antallet af brugere. 
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