
Udvalget for Kultur og Fritid 
Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for politikområde ”Kultur og Fritid”, f.eks. biblioteker, 
idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. 
 
Kultur og fritid 
Udvalget består af et enkelt politikområde, som er Kultur og fritid. 

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde 

Politikområder R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 

Kultur og fritid     116,3     123,1      116,3      118,0      114,9      114,9 

I alt      116,3          123,1          116,3          118,0          114,9         114,9     
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 
Udviklingen i budget på politikområdet i Udvalget for Kultur og Fritid fremgår af tabel 1.  

Budgettet falder 6,8 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket skyldes et usædvanligt budgetår 2021 samt 
effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2022. 

Budgettet i 2021 ligger væsentligt højere end både regnskabet i 2020 og budgettet i overslagsårene. Det 
er en blanding af nye satsninger og forskydninger imellem årene.  
 
Den længe planlagte teaterfestival, som skulle afholdes i Holbæk i april 2020, blev som følge af Covid-
19-pandemien aflyst og udsat til 2021. Aflysningen betød en udskydelse af budgettet til 2021.  
Beløbet på 1,0 mio. kr., som var afsat til afholdelse af Tour de France i 2021, blev af samme grund 
udskudt til 2022, og den forventede delvise statsrefusion vedrørende teaterfestivalen blev flyttet fra 2021 
til 2022. 
 
Foruden teaterfestivalen blev der fra 2021 lagt penge ind til drift af Kystlivscenteret, øget driftstilskud til 
Åmosen samt et generelt løft af kultur- og fritidsområdet. 

De væsentligste effektiviseringer i 2022-25 er optimering af driftskontrakter, nedjustering af 
udviklingsindsats Brorfelde, effektivisering af Eventpuljen og Kulturelle arrangementer som følge af 
Holbæk Eventbank, administrativ optimering (Kulturskole) samt bedre prisaftaler på tidsskrifter og aviser. 
Dertil kommer effektiviseringer, som går på tværs af kommunen vedr. sygefravær samt at mindske 
tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder. 
 
Når budgettet falder fra 2023 til 2024 skyldes det, at SKVULP ved budgetbehandlingen i 2019 fik tildelt 2 
mio. kr. over årene 2021 til 2023.  
 
Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Kultur og Fritid.  

  



Budget 2022-2025 
 
 
 

 

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.) 

 

Kilde: Holbæk kommune 

Dannelse af budgettet 
Tabel 2 viser, hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til 
de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.   

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 
 Lovændringer 
 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 
 Pris- og lønfremskrivning 
 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 
o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 
o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2022. 

Tabel 2 Dannelse af budget 

  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Rammeudmelding 2022  116,4 118,1 115,1 115,1 

          

Nye forudsætninger 0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

          

Løsninger på stigende priser og mængder mv.  0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

          

Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger 116,4 118,1 115,1 115,1 
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Demografi         

          

Beslutninger i kommunalbestyrelsen          

          

Effektiviseringsstrategien -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 

Kultur og Fritid         

KUBO 1-E - Optimering af driftskontrakter på 
idrætsfaciliteter (fastfrysning PL-regulering) 

-0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

KUBO 2-E - Medlemstilskud færre unge/flere ældre - 
samme tilskud med mindre ramme 

-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

KUBO 4-E - Nedjustering af udviklingsindsats Brorfelde -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

KUBO 5-E - Effektivisering af Eventpuljen og Kulturelle 
arrangementer som følge af Holbæk Eventbank 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

KUBO 6-E - Administrativ optimering, Kulturskole -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

KUBO 7-E - Bedre prisaftaler på tidsskrifter og aviser, 
samt omlægning af anden materialehåndtering, Bibliotek 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

KUBO/TVÆR 1-E - Mindske tidsforbrug grundet omlægning 
af fysiske møder til virtuelle møder 

-0,14 -0,14 -0,14 -0,14 

KUBO/TVÆR 2-E – Sygefravær -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

          

Lovgivning  0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

          

Omplacering til/fra andre udvalg 0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

Driftstilskud til Å-mosen til Udvalget for Klima og Miljø -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Omplacering fra Udvalget for Børn og Skole til finansiering 
af personale 0,1 0,1 0,1 0,1 

         

Administrative ændringer efter 1. juni         

          

Direktionens anbefaling  0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

          

Politisk budgetaftale  0 0 0 0 

Kultur og Fritid         

     

Pris- og lønfremskrivning  0,8 0,8 0,8 0,8 
         

I alt  116,3 118,0 114,9 114,9 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
* Løsninger og effektiviseringer fravalgt i den politiske budgetaftale 

Effektiviseringsstrategi 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet 
effektiviseringer for 18,6 mio kr.  
 
Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Kultur- og Fritidsområdet for 1,0 mio. kr. i 2022. 
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Politikområde: Kultur og Fritid 
Tabel 3a viser budget og forbrug på politikområdet fordelt på aktiviteter.  

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Kultur og Fritid 

Miljø og planer R 2020 B 2021 
BO 

2022 
BO 

2023 
BO 

2024 
BO 

2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 

Andre fritidsfaciliteter 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Andre kulturelle opgaver 17,1 18,7 12,6 14,3 12,2 12,2 

Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Folkebiblioteker 27,2 26,8 26,6 26,6 26,6 26,6 

Folkeoplysende voksenundervisning 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Folkeskoler 0,9 1,2 1,3 1,3 0,3 0,3 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4,1 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fælles formål 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 16,8 16,8 16,6 16,6 16,6 16,6 

Lokaletilskud 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Museer 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 

Musikarrangementer 8,9 8,3 8,1 8,1 8,1 8,1 

Naturforvaltningsprojekter 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sekretariat og forvaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stadion og idrætsanlæg 18,8 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

Teatre 5,8 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Ungdomsskolevirksomhed 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

I alt 116,3 123,1 116,3 118,0 114,9 114,9 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Der er store udsving i tabel 3a over årene.  

Forbruget i 2020 ligger 6,8 mio. kr. lavere end budget 2021, som er toppen af kurven. Efterfølgende falder 
budgettet tilbage til samme leje med 6,8 mio. kr. til 116,3 mio. kr. i 2022. I 2024-25 er budgettet på et 
niveau, som ligger 1,4 mio. kr. laverere end i 2022. 

Udsvingene ligger primært på andre kulturelle opgaver og skyldes Aprilfestival i 2021, hvor refusionen på 
2,5 mio. kr. først modtages i 2022. Dertil kommer Tour de France i 2022 med 0,8 mio. kr. I årene 2020 til 
og med 2023 er der budget til SKVULP på 2,0 mio. kr. (del af budgetaftale 2020), herefter bortfalder 
budgettet.     

Generelt har Effektiviseringsstrategien betydet en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. fra 2021 til 2022-
25. 

Budget pr. indbygger 
 
Figur 2 viser budgettet på Kultur og Fritid pr. indbygger. Budgettet topper i 2021, hvilket er beskrevet 
ovenfor. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på omkring 1.200 borgere over fire år, 
hvorfor udgiften pr. indbygger reelt vil falde (dette ses illustreret ved, budget 24-søjlen er højere end 25-
søjlen, selv om budgetter er ens). 
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Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)  

 

Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Opgaver og organisation 
Politikområdet Kultur og Fritid omfatter: 

 Fritidsfaciliteter  
 Folkebibliotek / biblioteksvæsen 
 Museum  
 Kulturskole  
 Andre kulturelle opgaver (herunder uddannelse, dannelse og formidling) 
 Folkeoplysning  
 Brorfelde Observatorium 
 Idrætsanlæg og haller 
 Teater og kunst 
 Kultur- og forsamlingshuse 
 Grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder 
 Naturpleje og naturvejledning 
 Lystbådehavne 

Der gives kommunalt driftstilskud til Holbæk Sportsby, 17 idrætshaller, 20 idrætsanlæg samt Fælledens 
baner, otte tennisanlæg, en svømmehal og ét friluftsbad, Musikhuset Elværket og Kulturkasernen.  

Herudover gives tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, egnsteatret Sjællands Teater (herunder Holbæk 
Dramacollege), samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Musikklub m.v.), samt en 
række øvrige foreninger. 

Biblioteksområdet er organiseret med et hovedbibliotek og tre filialer, samt Stadsarkiv/lokalhistoriske 
arkiver. Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Holbæk Museum er fusioneret med de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i seks kommuner og 
er en selvejende institution – Museum Vestsjælland, der delvist drives på grundlag af kommunale tilskud. 
Som statsanerkendt museum skal man foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. 
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Holbæk Kommune har en kulturskole med brugerbestyrelse. Det samme gør sig gældende for 
Kulturkasernen, som nu er en del af Kulturskolen. Andre kulturelle opgaver omfatter kulturelle aktiviteter, 
de frie kulturmidler og børneteater. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum omkring 
udvikling af turisme – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af eventhåndtering. 

Brorfelde Observatorium er kulturområdets yngste organisation, og arbejder med formidling og oplevelser 
inden for natur og naturvidenskab.  

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og godt 400 foreninger.  

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort 
beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.  

Tabel 3b Organisering og tilbud 

 

Hoved- og underområder 

Kultur- og Fritidssekretariatet 
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, 
understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og 
erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og 
fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet: 

 8 kommunale idrætshaller 

 9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud) 

 19 idrætsanlæg samt Fælledens baner 

 8 tennisanlæg 

 1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad 

Biblioteket 
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og 
egnede materialer.  

 Holbæk Bibliotek 

 Jyderup Bibliotek 

 Svinninge Bibliotek 

 Tølløse Bibliotek  

 Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver 

Kulturskolen 
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes 
musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke 
til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø. 
Kulturkasernen (del af Kulturskolen) 
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres 
interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.). 
Brorfelde Observatorium 
Brorfeldes opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de 
videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende 
formidlingsmetoder vil Brorfelde udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring 
gennem oplevelser, inspiration og engagement. 


