Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
1. at godkende den harmoniseringsmodel for kommunale driftstilskud, som er foreslået af Museum
Vestsjællands bestyrelse, med virkning fra budgetår 2016.

Beskrivelse af sagen
Museer fra seks vestsjællandske kommuner, herunder Holbæk, blev fusioneret til Museum Vestsjælland pr. 1. januar
2013. Byrådet godkendte i december 2012 en 2-årig overgangsordning, som fastholdt de hidtidige kommunale
tilskudsniveau, indtil en harmoniseringsmodel kunne blive realiseret.
Byrådet besluttede i maj, 2014 at forlænge overgangsordningen frem til og med 31.december 2015.
Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har fremsendt et forslag til harmonisering af de kommunale tilskud, som
byrådet skal behandle.
Indhold af harmoniseringsmodel
Harmoniseringsmodellen er baseret på et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et
fælles museumsvæsen. Derudover er, at museets resterende økonomi blevet fordelt mellem kommunerne i forhold til
antal udstillingssteder i hver kommune samt de kommunale befolkningstal.
Den fulde harmoniseringsmodel og konsekvenser for de øvrige kommuner i museumssamarbejdet fremgår af
vedlagte bilag.
Ifølge modellen vil Holbæks driftstilskud blive nedsat med 90.000 kr. på følgende måde:
Eksisterende tilskud i 2014: 2.997.158 kr.
Harmoniseret tilskud i 2016: 2.907.158 kr.
Summen af de samlede kommunale driftstilskud vil forblive uændret og var i 2014 14.924.568 kr.
Harmoniseringsmodellens ikrafttræden
Museum Vestsjællands bestyrelse har indstillet, at harmoniseringsmodellen kan træde i kraft fra budgetår 2016.

Økonomiske konsekvenser

Harmoniseringsmodellen medfører, at Holbæk kommunes driftstilskud til Museum Vestsjælland vil blive nedsat med
90.000 kr. fra 2016.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, december 2012: Principbeslutning om fusion af museumsdrift
Byrådet, maj 2014, punkt 78: Beslutning om forlængelse af overgangsordning frem til og med 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Godkendt.

